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Sammanfattning
Vanliga arkoffsetfärger innehåller pigment, trioglycerid, mineraloljor eller vegetabiliska oljor, naturli-
ga hartser, alkyder och tillsatser såsom torkmedel, antioxidanter och vaxer. 

Tryckfärger för olika ändamål torkar genom skilda processer. Arkoffsetfärger torkar i två steg. Först
sker oljeabsorption och sedan sker en kombination av oxidation och polymerisation. I detta steg är det
bindemedlet och oljorna som förlorar dubbelbindningar, kortare molekyler reagerar och bildar längre
molekylkedjor, vilket resulterar i att färgen torkar. Den kemiska torkningen initieras av luftens syre.

Tryckfärgers torkningsförlopp tar alltför lång tid och detta arbete avsåg att genom GRT-utvärdering
utvärdera hur temperatur, tillgång av syre och fuktvattenhållningen i tryckpressen påverkar torktiden
för tre olika papperskvaliteter. 

Examensarbetet visade att temperaturen påverkar torktiden mycket. En ökning från 23 ºC till 40 ºC
minskade torktiden med upp till en tredjedel. För att syret ska reducera torktiden måste tillgången
vara stor. Endast ökning av sprutpulvrets grovlek gav inget utslag, men torkning vid fritt lufttillträde
minskade torktiden till en sjättedel jämfört med torkning i stapel. För att torkningen inte ska ta onö-
digt lång tid ska fuktvattennivån i pressen vara låg. 
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Summary
Common sheet-fed offset ink contains pigment, triglyceride, mineral oil or vegetable oil, hard resins,
alkyd resins, and additives such as dryers, antioxidants, and waxes. 

Sheet-fed offset ink dries through oil absorption and oxidation polymerisation where the varnish and
the oils loose their double bonds. These long molecular chains result in dry ink. The chemical drying
process is initiated by atmospheric oxygen.

The drying rate of printing ink is often too slow for commercial uses. The primary objective of this 
project was to show how temperature, atmospheric oxygen and the water level in the printing press
influence drying time. A GRT-instrument and three different paper qualities were used in the analysis. 

The results of this investigation showed that temperature has the greatest influence on the drying time.
An increase from 23 ºC to 40 ºC reduced the drying time by one third. The available atmospheric 
oxygen must be increased in order to reduce drying time. Changing to a coarser grained anti-set-off
powder had no effect, but an increased exposure to atmospheric oxygen reduced the drying time dras-
tically compared to drying in a stack. If the required drying rate should be faster, the water level in the
printing press must be lowered accordingly.
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1. Inledning
Kineserna började redan omkring 2500 år f. Kr. att tillverka svarta 
färger. Dessa var en blandning av olja och sot och var inga tryckfärger.
De användes till att skriva med. När tryckkonsten kom i mitten av 1400-
talet (Hallberg, Åke (1997) Klart för tryck.) och ända fram till slutet av
1800-talet var det vanligt att varje tryckeri tillverkade sina egna tryck-
färger. Recepten till dessa var familjehemligheter och gick i arv mellan
generationerna. (Grafiska yrkesnämnden (1992) Tryckfärg.)

På 1750-talet började industrier tillverka tryckfärger. Utvecklingen var
dock långsam och inte förrän efter första världskriget började utveck-
lingen gå snabbare. Sedan andra världskrigets slut har tryckfärgsindus-
trin genomgått en revolutionerande utveckling ända fram till idag och
den fortsätter hela tiden. Nya material tas fram för att kunna specialise-
ra tryckfärgen till användningsområdet och kvalitetskraven, dessutom
blir miljökraven på färgen hela tiden hårdare. (Grafiska yrkesnämnden
(1992) Tryckfärg.)

Tryckfärgens sammansättning beror på vilken tryckmetod som den ska
användas till. Idag innehåller tryckfärger invecklade kemiska ämnen och
hur tryckfärgens torkning går till beror på sammansättningen. (Eldred,
Nelson R. Scarlett, Terry (1990) What the printer should know about ink.)

Tryckfärgens innehåll och användningsområde avgör också genom vilka
processer tryckfärgen torkar. Kunskapen om tryckfärgers torkning är
idag hög, men trots det finns fortfarande okunskap inom några områden.
Något som med säkerhet kan konstateras är att tryckfärgers torkning tar
alltför lång tid, speciellt när utvecklingen går mot allt kortare ledtider. 

Anna Skogbergs
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Studie av faktorer som påverkar färgtorkningen vid tryckning i arkoffset

7



2. Projektplanering

2.1. Mål
Att klargöra hur vissa fysikaliska parametrar påverkar färgtorkningen
vid tryckning i arkoffset. 

2.2. Syfte
Att genom tryckning i fullskala kunna utvärdera hur vissa parametrar,
nämligen temperatur, tillgång till syre och olika fuktvattennivåer påver-
kar torktiden av tryckfärger vid tryckning i arkoffset. Utvärderingen sker
med metodik som utvecklats på Stora Enso Research. 

2.3. Bakgrund
Arkoffsetfärger har ett alltför långsamt torkförlopp. Ofta kan det dröja
flera dagar innan färgen är tillräckligt torr för att den tryckta produkten
ska kunna hanteras i bokbinderiet. Det är därför önskvärt att finna vägar
som minskar torktiden. Framförallt är det den kemiska torkningen som
är långsam. 

2.4. Avgränsningar
Det praktiska arbetet avser att i första hand utvärdera hur temperatur,
tillgång till syre och olika fuktvattenhållningar i tryckpressen påverkar
torktiden. I arbetet används tre papperskvaliteter, nämligen G-Print,
LumiSilk och LumiArt. En tryckfärg används och denna är vegetabilisk.  

Rapporten ska innehålla en övergripande beskrivning av arkoffsetfärgers
sammansättning och torkning förutom en beskrivning av det praktiska
arbetet. Slutligen redovisas arbetets resultat.

2.5. Metod
Lämpliga testark som innehåller fält för mätning av tryckfärgens torrhet
trycks. Tryckformarna som används är de som Stora Enso Research 
brukar använda vid mätningar. Om inverkan av akromatisk repro också
ska testas tas en ny testform fram. En första tryckning utförs enbart för
att testa vilka tidsintervall mellan mätningarna som kan vara lämpliga
samt för att ge kunskap om utrustning etc. Vid en andra tryckning utvär-
deras fuktvattenhållningens inverkan genom att denna höjs under tryck-
ning. Vid den tredje tryckningen varieras tillgången till syre genom att
tre olika slags sprutpulver, vilka har olika grovlek, används. 

De tryckta arken placeras efter tryckning i tre skilda temperaturer.
Samtliga variationer av sprutpulver och fuktvattenhållning sker inte på
samtliga tre papperskvaliteter. Inte heller torkning vid tre olika tempe-
raturer sker för samtliga variationer. 
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Efter tryckningen ska det ta ett exakt antal minuter innan arken place-
ras i den fysikaliska miljö som ska utvärderas. Detta för att mätningar-
na ska bli så jämförbara som möjligt. Med jämna mellanrum mäts sedan
färgens torrhet med GRT-instrumentet, där GRT stär för GFL (Grafiska
Forsknings Laboratoriet) Rub-resistance Tester, och resultaten presente-
ras grafiskt. Vid viss tid fås en kraftig nedgång i tryckdensitet och denna
tid tas som färgens torktid.

För att mätningarna ska bli jämförbara ska tryckfärgens torrhet mätas i
en lokal med rumstemperatur oavsett vilket av testerna som utvärderas,
så att alla mätningar sker under likadana förhållanden. 

Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av arbetsmomenten.
1. Orienterande försök. Avsikten med dessa är att bli bekant med meto-
diken samt att få klarhet i ungefärliga torktider. Tryckningen utförs med
Stora Ensos normala testform och sprutpulver. Arken torkas enligt 
följande: a) vid rumstemperatur och i stapel,  b) vid rumstemperatur och
med fritt lufttillträde,  c) vid förhöjd temperatur, 40 °C och i stapel,  d) vid
låg temperatur, 6 °C och i stapel. Torktesten görs på en tryckt 400 % yta
med GRT-utvärdering. Mätning i form av dubbelprov görs en gång per
timme på en papperskvalitet. 
2. Inverkan av torktemperatur. Samma upplägg som i 1 men nu koncen-
treras mätningarna till de tider då den kemiska torkningen sker, dvs. den
kraftiga nedgången i tryckdensitet. Vidare ska tre papperskvaliteter
utvärderas. 
3. Inverkan av fuktvattenhållning. Två fuktvattennivåer utvärderas vid
endast en torktemperatur. Fuktvattennivåerna är dels den normala men
även en högre och temperaturen är rumstemperatur. Tre papperskvalite-
ter utvärderas.
4. Inverkan av sprutpulver. Samma upplägg som i 2, men med tre olika
sorters sprutpulver. Ett med normal grovlek samt två grövre. För att
hinna med alla mätningar begränsas arbetet till en temperatur, rums-
temperatur och till en papperskvalitet. Här utvärderas givetvis ej tork-
ning vid fritt lufttillträde. 
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3. Teori

3.1. Arkoffsetfärger

3.1.1. Tryckfärgers sammansättning 
Tryckfärger består av en sammansättning av pigment och fernissa.
Pigmentet är dispergerat i fernissan, som i sin tur består av bindemedel
och olja. Tillsammans skapar pigmentet och bindemedlet en tryckfärg
med speciella egenskaper, vilka gör att varje tryckfärg är optimerad för
ett viss sorts tryckjobb. 

Generellt innehåller en arkoffsetfärg: (Ström, Göran. Gustafsson, Jan.
Sjölin, Karen. Printing papers separation of ink constituents during ink
setting on coated substrates.)

15-22 % Pigment
10-25 % Trioglycerid
15-25 % Mineraloljor eller vegetabiliska oljor 
20-30 % Naturliga hartser
8-12 % Alkyder
3-5 % Tillsatser

3.1.1.1. Pigment
I litografiska processer utgörs tryckfärgens fasta fas av  pigment, vilka är
ljusbrytande partiklar (Grafiska yrkesnämnden (1992) Tryckfärg.).
Pigmenten har en diameter på mellan 0,01 µm och 0,5 µm (Eldred,
Nelson R. Scarlett, Terry (1990) What the printer should know about
ink.). 

Pigmentens syfte är främst att ge trycket den färg som önskas, men pig-
mentet avgör även kontrasten och ljusresistensen samt påverkar glansen
hos trycket. Även täckförmågan hos tryckfärgen avgörs av pigmentet.
(Todd, Ronald E. (1994) Printing inks.) 

Förutom detta gör pigmentet tryckfärgen motståndskraftigt mot påver-
kan av ljus, värme och kemikalier. (Printing ink handbook. (1976))

Pigmenten kan vara antingen organiska eller oorganiska. Idag är 
oorganiska pigment ovanliga. De organiska pigmenten framställs ur
stenkolstjära, petroleum och jordgas och de är komplicerade kemiska 
föreningar. (Grafiska yrkesnämnden (1992) Tryckfärg.)

Organiska pigment är vanligtvis renare, klarare, färgrikare och mer
transparenta än oorganiska pigment. (Eldred, Nelson R. Scarlett, Terry
(1990) What the printer should know about ink.)
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3.1.1.2. Fernissa
Fernissa är den flytande fasen i tryckfärgen. Den består som tidigare
nämnts av mineraloljor eller vegetabiliska oljor, trioglycerid, hårda hart-
ser, alkyder och tillsatser. 

Bindemedlen överför inte bara färgen till pappersytan och håller den där,
bindemedlen ger även trycket de torknings-, överförings-, sättnings-,
gnidnings- och glansegenskaper som önskas. (Todd, Ronald E. (1994)
Printing inks.)

3.1.1.2.1. Oljor
Oljor är ämnen som vid rumstemperatur är flytande och de är antingen
olösliga eller svårlösliga i vatten. Oljor klassificeras som mineraloljor
eller vegetabiliska oljor och de kan vara antingen icke-torkande, torkan-
de eller semitorkande. Både torkande och semitorkande oljor reagerar
med luftens syre medan icketorkande oljor inte reagerar med luftens
syre. (Nordström, Fredrik (1997) Oxidative drying rate in sheet-fed offset
inks and their vehicles as studied by ATR-FTIR spectroscopy.) De semi-
torkande oljorna behöver dock tillförsel av värme för att en reaktion ska
ske. Det som gör att en olja reagerar med luftens syre är dess dubbel-
bindningar i molekylstrukturen. Ju fler dubbelbindningar desto mer
reaktionsbenägen är oljan. (Todd, Ronald E. (1994) Printing inks.) Se
vidare under 3.1.2 Tryckfärgers torkning. 

Tryckfärgen kan vara baserad på antingen mineralolja eller vegetabilisk
olja. Men även om tryckfärgen är baserad på mineralolja innehåller den
även vegetabilisk olja och vice versa. En tryckfärg baserad på mineral-
olja är sammansatt av ungefär 24 % mineralolja och 18 % trioglycerid
(som klassificeras som vegetabilisk olja). En tryckfärg baserad på vegeta-
bilisk olja kan innehålla ungefär 16 % vegetabilisk olja, 2 % mineralolja
och 28 % trioglycerid. (Ström, Göran. Gustafsson, Jan. Sjölin, Karen.
Printing papers separation of ink constituents during ink setting on 
coated substrates.)

Mineraloljor är blandningar av kolväten från bergrunden. Dessa kan
vara aromatiska eller alifatiska. Genom fraktionering och destillering
delas kolvätena upp i olika fraktioner av olja. Dessa fraktioner kan sedan
användas i tryckfärger. Mineralolja tillsätts i arkoffsetfärger främst för
att ge färgen önskad viskositet, flytegenskap och klibb (Todd, Ronald E.
(1994) Printing inks.). Mineraloljorna klassificeras bland annat efter 
kokpunkt vid destillationen och halten aromatiskt innehåll. (Nordström,
Fredrik (1997) Oxidative drying rate in sheet-fed offset inks and their
vehicles as studied by ATR-FTIR spectroscopy.)

Vegetabiliska oljor är glycerinestrar av högre feta syror
(Nationalencyklopedin. (1994) Band 14). Dessa är till skillnad från mine-
raloljor framtagna ur förnybara råmaterial. (Nordström, Fredrik (1997)
Oxidative drying rate in sheet-fed offset inks and their vehicles as studied
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by ATR-FTIR spectroscopy.) De vegetabiliska oljorna som ingår i tryck-
färger är nästan alltid kemiskt modifierade eller anpassade på annat vis
till exempel genom upphettning. (Eldred, Nelson R. Scarlett, Terry (1990)
What the printer should know about ink.)

Trioglycerider är en grupp av oljor som klassificeras som vegetabiliska.
De oljor som hör till denna grupp är torkande eller semitorkande. (Ström,
Göran. Gustafsson, Jan. Sjölin, Karen. Printing papers separation of ink
constituents during ink setting on coated substrates.) 

Några exempel på torkande oljor är linolja, träolja och dehydrerad ricin-
olja. Som exempel på semitorkande olja kan sojaolja nämnas. (Todd,
Ronald E. (1994) Printing inks.)

Till de icke torkande oljorna hör bland annat ricinolja och kokosolja.
Dessa oljor har för få dubbelbindningar för att en reaktion med luftens
syre, och därmed torkning, ska kunna ske. (Todd, Ronald E. (1994)
Printing inks.)

3.1.1.2.2. Hartser
Hartserna i tryckfärgen kan vara antingen naturliga eller syntetiska. De
har organiska beståndsdelar och ofta är strukturen komplicerad och
molekylens massa hög. (Nordström, Fredrik (1997) Oxidative drying rate
in sheet-fed offset inks and their vehicles as studied by ATR-FTIR spec-
troscopy.)

De hartser som kallas naturliga är egentligen kemiskt modifierade men
inte lika mycket som de syntetiska. För att få ett naturligt harts destille-
ras kåda och då bildas terpentin och kolofonium. Kolofoniumet förestras
sedan och fenol, som innehåller en lång kolvätekedja, tillsätts för att
egenskaperna ska bli önskade. (Hirsch, Fritz. F.d. teknisk expert hos
Akzo Nobel Inks. 0410-16726, hirsch@mbox301.swipnet.se. 2001-05-07).

Vid absorptionstorkning sugs oljan in i papperets porer. Hartset däremot,
som har hög molekylvikt, separeras från oljan och stannar kvar i färg-
filmen på pappersytan. Där tätar hartset färgfilmen och binder ihop de
fasta partiklarna, däribland pigmentet, på pappersytan tack vare den
långa kolvätekedjan. (Hirsch, Fritz. F.d. teknisk expert hos Akzo Nobel
Inks. 0410-16726, hirsch@mbox301.swipnet.se. 2001-05-07).

Hartserna förhöjer tryckfärgens glans, gnidningsstyrka, torkningsegen-
skaper och färgfilmens hårdhet. (Leach, R. H. Pierce, R. J. (1993) The
printing ink manual.)

Som syntetiskt harts ingår ofta alkyder i arkoffsetfärger (Ström, Göran.
Gustafsson, Jan. Sjölin, Karen. Printing papers separation of ink consti-
tuents during ink setting on coated substrates.). Alkyder är kemiskt modi-
fierade vegetabiliska oljor (Grafiska yrkesnämnden (1992) Tryckfärg.).
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Modifieringen sker med feta syror men alkyderna innehåller minst 75 %
till 80 % olja. Dessa är kemiskt torkande (Hirsch, Fritz. F.d. teknisk
expert hos Akzo Nobel Inks. 0410-16726, hirsch@mbox301.swipnet.se.
2001-05-07). 

3.1.1.2.3. Tillsatser
För att tryckfärgens egenskaper ska optimeras tillsätts tillsatser. I
arkoffsetfärger utgörs dessa främst av torkmedel, antioxidanter och
vaxer. (Ström, Göran. Gustafsson, Jan. Sjölin, Karen. Printing papers
separation of ink constituents during ink setting on coated substrates.)

Torkmedel (sickativer) tillsätts i små mängder för att oxidationsproces-
sen ska komma igång och fortlöpa med önskad hastighet. Torkmedlen
fungerar som katalysatorer och har ingen påverkan på färgens sättning
eller inslagning, endast sluttorkningen påverkas. (Grafiska yrkesnämn-
den (1992) Tryckfärg.)

Torkmedlen utgörs främst av föreningar som innehåller kobolt eller
mangan. Tidigare användes även bly men av miljöskäl används den inte
längre (Eldred, Nelson R. Scarlett, Terry (1990) What the printer should
know about ink.). 

Kobolt är det effektivaste torkmedlet och det gör att färgfilmen torkar
från ytan och inåt. Av denna anledning kallas kobolt ibland för yttork-
medel. Att färgfilmen torkar från ytan och inåt ger en hård och blank
färgfilm. Mangan gör att färgfilmen torkar jämnt genom hela skiktet.
(Grafiska yrkesnämnden (1992) Tryckfärg.)

Torktiden minskas genom tillsats av dessa metaller eftersom de påskyn-
dar reaktionshastigheten då den vegetabiliska oljan spjälkas upp och
dess dubbelbindningar kopplas samman till långa molekylkedjor.
Peroxiderna som bildats då alkyd och torkande olja i tryckfärgen reage-
rat med luftens syre sönderfaller till fria radikaler (Se vidare under 3.1.2.
Tryckfärgers torkning). Reaktionsformeln nedan visar hur de fria radi-
kalerna från peroxider uppkommer vilket påskyndar oxidationsproces-
sen. R motsvarar en kolvätekedja. (Nordström, Fredrik (1997) Oxidative
drying rate in sheet-fed offset inks and their vehicles as studied by ATR-
FTIR spectroscopy.)

Co2+ + ROOH           Co3+ + OH- + RO˙

Co3+ + ROOH           Co2+ + ROO˙ + H+

Antioxidanter är ämnen som inte oxiderar och kallas även antitorkmedel.
Dessa tillsätts oxidationstorkande färger för att förhindra att färgen tor-
kar redan i pressen, på valsar och i färglåda. Antioxidanterna hindrar
inte den normala torkningen av tryckfärgen såvida de inte överdoserats
(Printing ink handbook. (1976). Detta beror på att de, då de befinner sig
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i den tunna färgfilmen, lätt avdunstar eller absorberas av papperet
(Grafiska yrkesnämnden (1992) Tryckfärg.). Ketoximer fungerar som
antioxidanter (Hirsch, Fritz. F.d. teknisk expert hos Akzo Nobel Inks.
0410-16726, hirsch@mbox301.swipnet.se. 2001-05-07). 

Vaxerna kan vara animaliska, vegetabiliska, mineral eller syntetiska. De
syntetiska vaxerna polyten och teflon är vanliga i arkoffsetfärger.
(Eldred, Nelson R. Scarlett, Terry (1990) What the printer should know
about ink.)

Tillsatser av vax ger trycket en glatt yta och vattenbeständighet. En glatt
yta gör färgskiktet mer motståndskraftigt mot mekanisk påverkan och
detta gör i sin tur att trycket inte smetar eller gnids bort lika lätt.
Vattenbeständigt tryck är främst önskvärt på emballage. (Grafiska
yrkesnämnden (1992) Tryckfärg.)

Ytan blir som tidigare nämnts, genom tillsats av vax, glatt. Detta ska
skiljas ifrån blank. Ytan blir nämligen inte blankare genom tillsatserna
av vax, snarare mattare. Hur stor påverkan vaxet har på tryckfärgen
beror på vilket vax och hur stor mängd som används. (Todd, Ronald E.
(1994) Printing inks.)

Vaxtillsatserna medför även vissa problem. Bland annat överförs mindre
färg till trycket och problem kan uppstå om trycket ska lackas (vått på
torrt) förutom att trycket blir mindre blankt. (Todd, Ronald E. (1994)
Printing inks.)

3.1.2. Tryckfärgers torkning
Tryckfärger för olika ändamål torkar genom skilda processer.
Arkoffsetfärger torkar i två steg. Först sker en fysikalisk torkning där
olja sugs in i papperet, sedan sker en kemisk torkning. Den fysikaliska
torkningen utgörs av absorption och den kemiska torkningen utgörs av
en kombination av oxidation och polymerisation. 

När det gäller papperets absorptionsegenskaper skiljs oljeabsorption från
vattenabsorption. Vatten absorberas av fibrerna och sugs in i porerna om
papperet är olimmat. Är papperet limmat får vattnet svårare att tränga
in i porerna och är papperet mycket hårt limmat kan vattnet inte tränga
in i porerna alls. Olja däremot absorberas enbart med kapillärkrafter in
i papperets porer. Detta gäller oavsett om papperet är limmat eller inte.
(Fellers, Christer. Norman, Bo (1996) Pappersteknik.)

Vid den fysikaliska torkningen är det de lågviskösa delarna av tryckfär-
gen, oljan, som absorberas av papperets porer, alltså en oljeabsorption.
Det är kapillärkrafterna mellan papperets fibrer som suger in oljan.
Porvolymen och portätheten hos papperet avgör hur effektiv den fysika-
liska torkningen är. (Grafiska yrkesnämnden (1992) Tryckfärg.)
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Kvar på pappersytan efter oljeabsorptionen finns pigment, harts, alkyder
och trioglycerid förutom tillsatsämnen vilket ger en färgfilm med högre
viskositet. Det är vid detta tillstånd, då oljan absorberats, som tryckfär-
gen sägs ha satt sig. Denna tid tas alltså som tryckfärgens sättningstid.
(Se vidare under 3.1.3. Sättningstid.) (Nordström, Fredrik (1997)
Oxidative drying rate in sheet-fed offset inks and their vehicles as studied
by ATR-FTIR spectroscopy.)

Kemisk torkning av arkoffsetfärg innebär en polymerisation av alkyder
och torkande oljor. Denna polymerisation initieras av luftens syre.
Temperaturen hos luften, luftfuktigheten, tillgången av syre och belys-
ningens temperatur påverkar torktiden. Torkningen blir effektivare om
temperaturen är hög, luftfuktigheten är låg, tillgången på syre är hög och
färgtemperaturen hög. (Nordström, Fredrik (1997) Oxidative drying rate
in sheet-fed offset inks and their vehicles as studied by ATR-FTIR spec-
troscopy.)

Den kemiska torkningen kan delas upp i delsteg. Ett skeende under den
kemiska torkningen är då syre från luften reagerar med den reaktiva
delen av den torkande oljan. Metylgruppen som gränsar mot karbon-kar-
bon-dubbelbindningen är en sådan reaktiv del som finns i alla oljor.
(Leach, R. H. Pierce, R. J. (1993) The printing ink manual.)

– CH2 – CH = CH –

När denna reagerar med luftens syre sker följande reaktion där peroxider
bildas. (Nordström, Fredrik (1997) Oxidative drying rate in sheet-fed off-
set inks and their vehicles as studied by ATR-FTIR spectroscopy.)

Ett annat skeende under den kemiska torkningen är då de uppkomna
peroxiderna övergår till fria radikaler. Reaktionsformeln nedan visar hur
de fria radikalerna från peroxider uppkommer vilket påskyndar oxida-
tionsprocessen. R motsvarar en kolvätekedja. (Leach, R. H. Pierce, R. J.
(1993) The printing ink manual.) 

ROOH            OH- + RO˙

2 ROOH            RO˙ + ROO˙ + H2O
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Därefter kan följande reaktioner ske:

RO˙ + RH            ROH + R˙

˙OH + RH            R˙ + H2O

Om de fria radikalerna slår sig samman med andra molekyler i tryck-
färgens olja ökar molekylens massa till dess att inga fler molekyler slår
sig samman. Ökningen av massa samt de långa molekylkedjorna gör att 
färgen binds samman och blir segare och segare och därmed torrare och
torrare. De fria radikalerna kan annars reagera med luftens syre och på
så sätt påskynda kedjereaktionen. De fria radikalerna  kan även reagera
med varandra. (Leach, R. H. Pierce, R. J. (1993) The printing ink 
manual.)

3.1.3. Sättningstid
Set-off är när färgen från ett tryckt ark klibbar av sig och ger avtryck på
arket ovanför i stapeln. Den tid det tar innan tryckfärgen är så pass torr
att set-off inte uppträder kallas sättningstid. (Se även under 3.1.2.
Tryckfärgers torkning.) 

Sättningstiden påverkas bland annat av färgsammansättningen och
filmtjockleken men även av papperets absorptionsförmåga, yta, och
tyngd. Dessutom påverkas dens av temperaturen, tryckhastigheten, flytt-
ning av stapeln, sprutpulvret samt stapelns höjd. (Leach, R. H. Pierce, R.
J. (1993) The printing ink manual.)

Sättningstiden kan variera mellan två minuter och en halvtimme bero-
ende på ovannämnda faktorer. Sättningstiden kan minskas genom en
minskning av andelen harts (jämfört med olja) eller genom att ett svaga-
re lösningsmedel används. (Nordström, Fredrik (1997) Oxidative drying
rate in sheet-fed offset inks and their vehicles as studied by ATR-FTIR
spectroscopy.)

Sättningstiden behöver inte ha något att göra med torktiden. Ett papper
som har en kort sättningstid behöver alltså inte ha en kort torktid. 

I detta examensarbete gjordes mätningar av sättningstiden efter varje
tryckt provpunkt med en Set-off-Tester på ett ark per provpunkt. Set-off-
Testern är en stav med en mjuk yta i ena änden. Denna trycks först mot
en tryckt 400 % yta och sedan mot en otryckt yta med jämna tidsintervall
(varje halvminut). Trycket motsvarar 1,1 kg/cm2. Stavens mjuka yta för
med sig färg från den tryckta 400 % ytan till den otryckta ytan så länge
färgen inte har satts sig. Sättningstiden är den tid vid vilken ingen färg
överförs från den tryckta till den otryckta ytan. Bedömningen är visuell. 
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3.1.4. Återblödning
När en tryckt yta torkar kan något som kallas återblödning uppstå. Detta
innebär att tryckfärgen går från ett torrare tillstånd till att åter vilja
smeta. Orsaken är inte helt klar men när bindemedlet blir tjockare under
oxidationstorkningens gång ökar klibbet. Detta klibb är som högst strax
före genomtorkningen av färgfilmen. Om baksidan av arken skulle tryck-
as vid detta tillstånd skulle avsättning på mottryckscylindern antagligen
uppstå. Huruvida återblödning uppstår och när det uppstår beror bland
annat på temperatur och luftfuktighet vid torkningen samt sättningsti-
den. (Hirsch, Fritz. F.d. teknisk expert hos Akzo Nobel Inks. 0410-16726,
hirsch@mbox301.swipnet.se. 2001-05-07) 

3.2. Offsettekniken
Idag är offset den dominerande tryckmetoden och den används till att
trycka allt från dagstidningar till magasin och böcker. Offset är en lito-
grafisk tryckmetod vilket innebär att tryckplåtens tryckande och icke
tryckande ytor är i samma plan men behandlad på ett sådant sätt att
ytorna får olika ytenergetiska egenskaper. De icke tryckande ytorna är
hydrofila och binder fuktvatten, vilket gör att färgen inte fastnar på
dessa ytor. De tryckande ytorna är hydrofoba och väts dåligt av vatten.
Istället väts de av färgen som dessutom klibbar fast vid dessa ytor. I off-
setprocessen går tryckbilden inte direkt från tryckplåten till papperet.
Istället går den från tryckplåten via en gummiduk som sätter av tryck-
bilden till papperet, därav namnet offset, ”set off”. Offset är alltså en indi-
rekt tryckmetod och den största svårigheten ligger i att hålla rätt färg-
fuktbalans. (Hallberg, Åke (1997) Klart för tryck., Nyman, Mattias (1999)
Bättre bilder i tryck.)

Tryckplåten är tillverkad av aluminium och belagd med en fotopolymer.
Tryckbilden framkallas genom att de ytor som ska bli tryckande belyses,
varvid fotopolymeren polymeriseras. Fotopolymeren har ej polymerise-
rats på de icke tryckande ytorna och kan därmed tvättas bort. Fram kom-
mer den hydrofila aluminiumytan. 

Offsetpressar kan antingen trycka från ark eller rulle. Arkoffsetpressar
håller generellt en högre kvalitetsnivå än rulloffsetpressar och används
således till finare papperskvaliteter och till tryck där kvalitetskraven är
högre. (Nyman, Mattias (1999) Bättre bilder i tryck.)

Tryckfärgsordningen för processfärgerna i en arkoffsetpress är oftast
svart-cyan-magenta-gul, alltså den mörkaste färgen först och den ljusas-
te sist. (Hallberg, Åke (1997) Klart för tryck.)
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Figur 3.1. I arkoffsetpressen sker trycket mellan gummidukscylindern och
mottryckscylindern. Pappersarken matas från en stapel in i pressen och
läggs i en stapel direkt efter tryckningen. (Nyman, Mattias (1999) Bättre
bilder i tryck.) 

3.3. Arbetsfakta

3.3.1. Papperskvaliteter 
I utvärderingen av torktider har tre olika papperskvaliteter använts,
nämligen G-Print, LumiSilk och LumiArt. Samtliga papper har haft en
ytvikt på 130 g/m2 och kommer från Stora Ensos bruk. 

Papperens yta och porstruktur påverkar dess förmåga att absorbera oljan
i tryckfärgen. För bestrukna papper gäller att absorptionshastigheten
ökar med papperets porositet och vid konstant porositet ökar den även
vid minskad pordiameter (Preston, Janet (2001) Tappi Fundamental
Coating Conference.). Oljan absorberas medan pigment och bindemedel
blir kvar i färgfilmen på papperets yta. Pigmentstorleken i offsetfärger
ligger mellan 0,1 µm till 1,0 µm  och bestrukna ytor har en pordiameter
på 0,05 µm till 0,2 µm. 

I princip ska ett papper som har fina porer ha många för att absorptions-
egenskaperna ska bli önskvärda, och är papperet istället poröst och har
stora porer krävs inte lika många. LumiArt har finast porer men en
kalandrerad yta vilket gör att porositeten är låg, LumiSilk har något stör-
re porer och en något porösare yta medan G-Print har störst porer och
porösast yta. 

3.3.1.1. G-Print
G-Print är ett enkelbestruket papper med hög opacitet, hög vithet och en
slät yta. Det som karaktäriserar G-Print är hög styvhet och styrka samt
hög bulk. Papperskvaliteten ger god läsbarhet och hög körbarhet. G-Print
kan användas till allt från böcker och kataloger till kartor och affischer.
(Graphic Products. Stora Enso, <http://www.storaenso.com.> 2001-03-30)
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3.3.1.2. LumiSilk
LumiSilk är ett dubbelbestruket, lätt kalandrerat, högvitt papper med en
matt silkyta. Ytan är inte reflekterande vilket underlättar läsbarheten
förutom att bilder kan återges. LumiSilk kan användas till allt där text
och bild är lika viktigt att återge, till exempel broschyrer och tidskrifter.
(Graphic Products. Stora Enso, <http://www.storaenso.com.> 2001-03-30)

3.3.1.3. LumiArt
Även LumiArt är en dubbelbestruken papperskvalitet, men till skillnad
från LumiSilk är LumiArt hårt kalandrerad. Detta gör att denna pap-
perskvalitet förutom hög vithet även har en blank och slät yta. Dessa
egenskaper ger en god bildåtergivning och LumiArt passar för trycksaker
där bilder utgör den viktigaste delen att återge. Detta kan vara till exem-
pel affischer och kalendrar. (Graphic Products. Stora Enso,
<http://www.storaenso.com.> 2001-03-30)

3.3.2. Tryckfärg
En vegetabilisk tryckfärg användes och den består till 21 % av pigment.
Tryckfärgen är främst avsedd för tryckningar i arkoffsetpressar och ger
ett högglansigt tryck. 

3.3.3. Mätutrustning

3.3.3.1. GRT-instrumentet och Elrepho 2000
Mätningarna av tryckfärgens torrhet gjordes i ett GRT-instrument (GFL
Rub-resistance Tester). Denna metodik innebär att arken gnids mot ett
standardpapper (gnidremsa) under konstant tryck och hastighet. Trycket
kommer från en fem kilos tyngd. Den yta som gnids mot standardpappe-
ret är en 400 % yta (100 % svart, 100 % cyan, 100 % magenta och 100 %
gul) från det tryck som ska utvärderas. Standardpapper, det papper som
de tryckta fulltonsytorna gnids emot, har varit StoraFine (obestruket fin-
papper) vilket är standard hos Stora Enso. Ju mindre färg som överförs
från den tryckta 400 % ytan till standardpapperet desto torrare är tryck-
färgen. Vid varje prov har två standardpapper gnidits mot varsin tryckt
yta. Detta för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. GRT-instru-
mentet ger ett resultat av tryckfärgens torrhet genom färgskiktet. 

Den färgmängd som överförts till standardpapperet karakteriseras
genom att tryckdensiteten hos standardpapperet (Stora Fine) mäts.
Densiteten mäts med spektrofotometern Elrepho 2000. Denna spektrofo-
tometer mäter densiteten hos en större area (ca 34 mm i diameter) och
beräknar sedan medelvärdet av områdets densitet. Detta är nödvändigt
eftersom standardpapperets svärta är ojämn. Båda gnidremsorna från
varje provpunkt mäts och medelvärdet av de två gnidremsorna beräknas.
De siffervärden som fås av dessa mätningar motsvarar tryckdensiteten
(egentligen ”rub-off”). Torkförloppet beskrivs sedan med en graf där
tryckdensiteten sätts mot torktiden. Vid en viss tid fås en tydlig sista
nedgång i tryckdensitet och denna tid tas som färgens torktid.
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Figur 3.2. Gnidremsornas tryckdensitet mot torktid. Den första nedgång-
en i tryckdensitet motsvarar den fysikaliska torkningen och den andra
nedgången motsvarar den kemiska torkningen. 

När 400 % ytan gnids i GRT-instrumentet kan det hända att färgfilmen
slits loss. Detta kallas kavling och uppstår när tryckfärgen inte hunnit
torka mycket. Kavling upphör under den fysikaliska torkningen.
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4. Arbetsgång

4.1. Fysikaliska parametrar
Detta examensarbete avser att utvärdera tryckfärgernas torkning vid
olika temperaturer men även andra parametrar har varierats för att
sedan utvärderas. Vid tryckningen varierades fuktvattenhållningen och
olika sprutpulver användes. Att låta arken torka i stapel var standard
men torkning vid fritt lufttillträde förekom också. 

4.1.1. Temperaturer
Torkningen av tryckfärger blir effektivare, som tidigare nämnts, om tem-
peraturen är hög, luftfuktigheten är låg, tillgången på syre är hög och
belysningens temperatur är hög. (Nordström, Fredrik (1997) Oxidative
drying rate in sheet-fed offset inks and their vehicles as studied by ATR-
FTIR spectroscopy.)

I arbetet har de tryckta arken fått torka vid tre olika temperaturer, rum-
stemperatur, lägre temperatur än rumstemperatur och högre temperatur
än rumstemperatur. De temperaturer som utvärderats har varit 6 °C, 
23 °C och 40 °C. 

Att 23 °C valdes beror på att det rum där utvärderingen sker är 
tempererat och har en temperatur på just 23 °C. I detta rum är den 
relativa luftfuktigheten 50 %. Anledningen till att 6 °C valdes som lägre
temperatur var att Stora Enso Research har ett kylrum där denna 
temperatur råder. Den relativa luftfuktigheten kunde inte heller här
varieras utan låg omkring 65 % till 70 %. För att uppnå en högre 
temperatur placerades de tryckta arken i ett klimatskåp där både 
temperatur och luftfuktighet är valbara. 40 °C valdes därför att denna
temperatur borde påverka torktiden ungefär lika mycket som fritt luft-
tillträde. Den relativa luftfuktigheten sattes till 50 % vilket är densam-
ma som i rumstemperatur.

När det i den fortsatta rapporten skrivs om luftfuktighet avses den rela-
tiva luftfuktigheten. 

Kemiska reaktioner påverkas kraftigt av temperatur, varför en snabbare
torkning vid förhöjd torktemperatur förväntas. 

4.1.2. Fuktvattennivåer
Offsetprincipen bygger på förhållandet mellan färg och fukt. En högre
fuktvattenhållning i tryckpressen medför därför att mer färg måste till-
föras för att rätt densitetsvärden ska kunna uppnås vid tryckning. 

Vilken fuktvattennivå som hålls i en tryckpress vid tryckning varierar
från tryckpress till tryckpress. Tryckpressen hos Stora Enso har en nor-
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mal fuktvattenhållning på 30 % i svart och 28 % i cyan, magenta och gul.
I arbetet undersöktes hur en högre fuktvattenhållning än den normala
påverkar torktiden. Den fuktvattenhållning som testades låg på 42 % för
svart och 40 % för cyan, magenta och gul vilket är en ökning med 12 %
från den normala. 

Hos fuktvattnet bör pH ligga mellan 4,5 och 5,5 för att torkmedlet ska
kunna arbeta som önskat. Fuktvattennivån får heller inte vara för hög,
utan ska hållas så låg som möjligt. (Eldred, Nelson R. Scarlett, Terry
(1990) What the printer should know about ink.) Tryckpressen hos Stora
Enso Research har ett pH hos fuktvattnet på 5,5. 

Den ökning som testades i detta examensarbete är så stor att den borde
påvisa fuktvattenhållningens påverkan på tryckfärgens torktid. 

4.1.3. Sprutpulver
Direkt efter att arken är färdigtryckta läggs de i en stapel i avläggaren.
För att undvika set-off (färgen från ett tryckt ark klibbar av sig och ger
avtryck på arket ovanför i stapeln) sprutas sprutpulver på arken innan
de staplas på varandra. Detta ger ett luftspann mellan de tryckta arken
i stapeln. Luftspannet motverkar att arken klibbar ihop då tryckfärgen
direkt efter tryckning inte har hunnit sätta sig. 

Det finns olika sorters sprutpulver och de består oftast av stärkelse, 
kalciumkarbonat, gips, socker eller silikon (Grafiska yrkesnämnden
(1992) Tryckfärg.). De olika sprutpulvren har olika grovlek och grövre
sprutpulver används till grövre kvaliteter. Sprutpulvrets grovlek ska
vara något större än färgfilmens tjocklek för att ha någon verkan
(Nordström, Fredrik (1997) Oxidative drying rate in sheet-fed offset inks
and their vehicles as studied by ATR-FTIR spectroscopy.). Färgfilmens
tjocklek är vid litografiskt tryck endast en till ett par mikrometer
(Modern arkoffsetteknik. (1993) GFL.).

Det sprutpulver som normalt används hos Stora Enso Research vid tryck-
ning på papperskvaliteter har en grovlek på 20 µm. Även ett sprutpulver
på 30 µm och ett på 45 µm undersöktes. Sprutpulvret med en grovlek på
30 µm används normalt till kartongkvaliteter.

Anledningen till att grövre sprutpulver normalt inte används till 
papperskvaliteter, för att på så sätt minska torktiden, är de problem som
uppstår. Pappersstapeln i avläggaren får bulor på ovansidan där tryckta
ytor förekommer. Det buliga papperet ger i sin tur problem när pappers-
stapeln ska placeras i iläggaren för tryckning av andra sidan. Det grova
sprutpulvret ger även avsättningar i pressen om papperet ska föras
genom pressen en gång till. Försöket med grövre sprutpulver är således
inte verklighetstroget men kan påvisa syretillgångens påverkan på 
torktiden. 
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Kemisk torkning innebär, som tidigare nämnts, en polymerisation av
alkyder och torkande oljor. Denna polymerisation initieras av luftens
syre och vid torkning i stapel föreligger syre i underskott. Sprutpulver
med större partiklar bör skapa en större luftspalt mellan arken, vilket
bör leda till snabbare reaktion. Av samma anledning bör torkning vid
fritt lufttillträde ge en kortare torktid. 

4.2. Tryckningar
För att kunna utvärdera alla försökspunkter har tre tryckningar ingått i
examensarbetet. Först gjordes en testtryckning och sedan två tryckning-
ar till. Sammanlagt har examensarbetet alltså innefattat tre trycktillfäl-
len och därmed tre perioder av mätningar av tryckfärgens torrhet. 

Samtliga GRT-mätningar genomfördes i rumstemperatur (i det tempere-
rade rummet). Vid hämtning av prover från kyla eller värme (för att
mätas i rumstemperatur) användes en telefonkatalog. Genom att låta
proverna ligga i denna i fem minuter innan mätningen gjordes fick 
proverna rumstemperatur utan tillgång av syre. På så sätt gjordes alla
mätningar under likadana förhållanden.  

4.2.1. Testtryckning
Testtryckningens syfte var att finna vid vilka ungefärliga tider som 
tryckfärgen torkar. På så sätt blev det lättare att till de följande två 
tryckningarna veta hur mätningarna av torrheten hos de tryckta arken
skulle läggas upp och hur ofta mätningar skulle göras. Vid testtryck-
ningen användes bara papperskvaliteten G-Print och varken variationer
av sprutpulver eller fuktvattennivåer förekom. Däremot lades tryckta
prover i samtliga tre temperaturer. I rumstemperatur fick även prover
torka med fritt lufttillträde, dvs. inte i stapel, för att se hur tillgång av
syre påverkar torktiden. 

Vid testtryckningen fanns tillfälle att lära hur utrustningen fungerar
men även metoder arbetades in så att arbetet i fortsättningen skulle gå
så problemfritt som möjligt. 

Under tryckningens gång uppmättes sättningstiden och den var 
för denna tryckning 6,5 minuter. Efter tryckningen låg de tryckta arken
orörda i stapeln i en timme innan de placerades ut för att torka på olika
platser. 

Tryckbetingelser och tryckförhållanden visas i bilaga B. 
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4.2.1.1. Försökspunkter
Som tabellen visar ingick fyra försökspunkter i testtryckningen.  

G-Print
Rumstemperatur, stapel
Rumstemperatur, fritt lufttillträde
40 °C
6 °C

Eftersom dessa försökspunkter endast gjordes för att möjliggöra goda
resultat vid följande tryckningar redovisas inte resultaten i form av 
diagram. 

4.2.1.2. Torkning i rumstemperatur 
En stapel på ungefär 350 till 400 oskurna ark placerades i det tempere-
rade rummet en timme efter tryckning. Efter ytterligare fyra timmar
gjordes den första mätningen och därefter gjordes till att börja med en
mätning i timmen men efter det andra dygnet gjordes mätningar mer säl-
lan. Nattetid gjordes inga mätningar. Efter drygt en vecka hade tryck-
färgen torkat. 

Temperaturen var under torkningen 23 °C och luftfuktigheten låg på 
50 % och avvikelserna var marginella. 

4.2.1.3. Torkning i rumstemperatur och med fritt lufttillträde
Strax över 40 ark klipptes ner i storlek. Anledningen till att de klipptes
ner var dels för att spara utrymme. Det fanns inte plats i det temperera-
de rummet att sprida ut närmare 40 fullstora ark vilket är förståeligt.
Anledningen till att arken klipptes istället för skars var att det fanns risk
att de pressas ihop nära bladet på skärmaskinen vid skärning. Eftersom
renskärningen hade små marginaler klipptes arken till rätt storlek istäl-
let. I övriga fall då marginalen till 400 % ytan var större användes skär-
maskinen. 

Nedskärningen påverkar inte resultatet eftersom mätytan är placerad i
ett av testformens hörn.   

Den första mätningen utfördes två timmar efter tryckningen och därefter
gjordes en mätning varje halvtimme. Inte heller här utfördes några mät-
ningar nattetid vilket resulterade i att den kemiska torkningen inte blev
påvisad. Efter ett dygn hade dock tryckfärgen torkat. 

Temperaturen var under torkningen, som tidigare nämnts, 23 °C och luft-
fuktigheten låg på 50 % och avvikelserna var marginella, desamma som
avvikelserna vid torkning i stapel.  
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4.2.1.4. Torkning i 40 °C 
I detta inledande försök med torkning i högre temperatur än rumstem-
peratur användes inte ett klimatskåp utan ett värmeskåp.
Luftfuktigheten kunde alltså inte väljas, men temperaturen sattes till 
40 °C. Temperaturen var inte helt konstant utan varierade mellan 
35,5 °C och 39 °C. Detta borde dock vara av minimal betydelse. 

Även denna stapel av tryckta ark bestod av ungefär 350 till 400 stycken.
Dessa skars till en mindre storlek (290 x 450 mm) för att få plats i 
värmeskåpet. Tryckarkens ursprungsstorlek är 450 x 640 mm. 

Den första mätningen gjordes efter två timmar och därefter mättes torr-
heten en gång i timmen. Efter drygt ett dygn (28 timmar) var färgen torr. 

4.2.1.5. Torkning i 6 °C 
Även i kylrummet placerades omkring 350 till 400 ark i en stapel.
Eftersom denna torkning antogs ta lång tid gjordes den första mätningen
efter fem timmar och sedan gjordes mätningarna till att börja med varje
timme men ju längre tid som gick utan att den kemiska torkningen 
började, desto mer sällan gjordes mätningar. Efter drygt två och en halv
vecka var färgen torr. 

I kylrummet som användes som torkningsutrymme varierade tempera-
turen mellan 5 °C och 6 °C men oftast var den 6 °C. Luftfuktigheten låg
omkring 68 %. De ark som placerades här var nedskurna till halva ark-
storleken. 

4.2.2. Tryckning med variation av fuktvattenhållning
Under denna tryckningen varierades fukthållningen i pressen. Arken
som trycktes med en högre fuktvattenhållning än den normala placera-
des enbart att torka i rumstemperatur. Arken som tryckts med normal
fuktvattenhållning placerades att torka både i rumstemperatur och i 
6 °C. Samtliga tre papperskvaliteter användes vilket resulterade i nio för-
sökspunkter. Alla prover torkade i stapel (300 till 400 ark per stapel) och
sprutpulvrets grovlek var 20 µm vilket är den normala grovleken på
sprutpulver för finpapper hos Stora Enso Research.  

Efter tryckningen låg de tryckta arken orörda i stapeln i en timme innan
de placerades ut för att torka i rumstemperatur och i lägre temperatur, 
6 °C.

Tryckbetingelser och tryckförhållanden visas i bilaga B. 
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4.2.2.1. Försökspunkter
Som tabellen visar ingick nio försökspunkter i denna tryckning.  

G-Print
Rumstemperatur, normal fukthållning
Rumstemperatur, hög fukthållning
6 °C, normal fukthållning 

LumiSilk
Rumstemperatur, normal fukthållning
Rumstemperatur, hög fukthållning
6 °C, normal fukthållning

LumiArt
Rumstemperatur, normal fukthållning
Rumstemperatur, hög fukthållning
6 °C, normal fukthållning

4.2.2.2. Torkning i rumstemperatur med normal fukthållning
Sättningstiden uppmättes till 6,5 minuter för G-Print, 6 minuter för
Lumi Silk och 3,5 minuter för LumiArt. Staplar av varje papperskvalitet
placerades i det tempererade rummet där temperaturen var närmare 
23 °C och luftfuktigheten var omkring 50 % hela tiden. Variationerna var
som mest ett par enheter åt vardera hållet under kortare perioder. 

Varje timme gjordes mätningar av tryckfärgens torrhet på de olika 
papperskvaliteterna från början men sedan gjordes mätningar varannan
timme. Den fysikaliska torkningen tog för G-Print 40 timmar och efter
100 timmar (fyra dygn) var G-Print torr. Motsvarande värden för
LumiSilk blev 60 timmar respektive 130 timmar (drygt fem dygn) och för
LumiArt 30 timmar respektive 145 timmar (sex dygn). 

4.2.2.3. Torkning i rumstemperatur med hög fukthållning
G-Print visade sig vid denna fuktvattenhållning ha en sättningstid på 
6,5 minuter, LumiSilk hade en sättningstid på 7 minuter och LumiArt
visade sig ha en sättningstid på 3,5 minuter. LumiSilk fick således en
något längre sättningstid vid en högre fuktvattenhållning medan sätt-
ningstiden för G-Print och LumiArt var densamma vid de två fuktvat-
tenhållningarna. 

Staplarna av dessa prover placerades i samma tempererade rum som pro-
verna tryckta med normal fuktvattenhållning. Således är temperaturen
och luftfuktigheten för dessa prover också 23 °C och 50 % med små 
avvikelser. 

Mätningarna gjordes först varje timme men sedan varannan timme eller
mer sällan för de tre papperskvaliteterna. Efter 50 timmar var den fysi-
kaliska torkningen klar och efter 125 timmar (fem dygn) var även den
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kemiska torkningen klar för G-Print. Den fysikaliska torkningen för
LumiSilk tog 70 timmar (tre dygn) och efter 150 timmar (sex dygn) var
LumiSilk torr. Motsvarande värden för LumiArt är 45 timmar och 165
timmar (närmare sju dygn). 

4.2.2.4. Torkning i 6 °C med normal fukthållning
Sättningstiderna för dessa prover är desamma som för de prover tryckta
vid normal fukthållning som placerades i rumstemperatur. En stapel av
varje papperskvalitet placerades i kyla. Arken skars till halva 
arkstorleken innan de placerades i kylrummet för att spara plats.
Klimatet var under detta torkningsförlopp likadant som under testtryck-
ningen, nämligen 6 °C med små avvikelser mot 5 °C och omkring 68 %
luftfuktighet. 

Till att börja med, under den fysikaliska torkningen, gjordes mätningar
varannan timme men ju längre tid som gick i väntan på den kemiska
torkningen desto mer sällan gjordes mätningar. G-Print blev torr snab-
bast. För denna kvalitet var den fysikaliska torkningen klar efter
omkring 130 timmar vilket är drygt fem dygn och efter 460 timmar vilket
är ungefär 19 dygn var även den kemiska torkningen klar. För LumiSilk
var dessa tider 150 timmar (drygt sex dygn) respektive 510 timmar (drygt
21 dygn) och för LumiArt 100 timmar (fyra dygn) respektive 530 timmar
(22 dygn). 

4.2.3. Tryckning med variation av sprutpulver
Vid den här tryckningen var fuktvattenhållningen konstant och på nor-
mal nivå med olika sprutpulver användes. De tryckta arken placerades
också att torka vid olika temperaturer. Denna gång var torktemperatu-
rerna rumstemperatur och högre temperatur än rumstemperatur, 40 °C.
Ett prov fick även torka vid fritt lufttillträde. För att hålla ner antalet 
försökspunkter varierades sprutpulvrets grovlek endast på papperskvali-
teten LumiSilk. G-Print och LumiArt trycktes enbart med normalt 
sprutpulver för att placeras i 40 °C. Till detta användes ett klimatskåp.
En stapel av LumiSilk placerades dock i ett värmeskåp ifall att klimat-
skåpet inte skulle fungera som önskat. Det var ju värmeskåpet och inte
klimatskåpet som användes och testades vid testtryckningen. 

Staplarna för varje provpunkt bestod även denna gång av 300 till 400 ark
och placerades ut en timme efter tryckning.  

För att visa hur stort luftspannet mellan de tryckta arken i stapeln blev
för de olika sprutpulvren trycktes 1000 ark i en egen stapel för varje
sprutpulver. 20 µm sprutpulver gav en stapel med medelhöjden 
123,6 mm, 30 µm sprutpulver gav en stapel med medelhöjden 134,6 mm
och 45 µm sprutpulver gav en stapel med medelhöjden 143,4 mm. Före
tryckning, utan sprutpulver, hade 1000 ark en höjd av 110 mm och ett
ark har en tjocklek omkring 0,108 mm. Luftspannet mellan arken efter
tryckning blev således 0,0156 mm (15,6 µm), 0,0266 mm (26,6 µm)
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respektive 0,0354 mm (35,4 µm). Sprutpulvret på 30 µm gav således en
ökning av luftspannet med 70,5 % jämfört med 20 µm och sprutpulvret på 
45 µm gav en ökning av luftspannet med 126,9 %. 

Tryckbetingelser och tryckförhållanden visas i bilaga B. 

4.2.3.1. Försökspunkter
Som tabellen visar ingick nio försökspunkter i denna tryckning.

G-Print
40 °C, 20 µm sprutpulver

LumiSilk
40 °C, 20 µm sprutpulver
40 °C, 20 µm sprutpulver (värmeskåp)
Rumstemperatur, 20 µm sprutpulver (referens)
Rumstemperatur, 30 µm sprutpulver
Rumstemperatur, 45 µm sprutpulver
Rumstemperatur, 20 µm sprutpulver, fritt lufttillträde

LumiArt
40 °C, 20 µm sprutpulver

4.2.3.2. Torkning i 40 °C 
I klimatskåpet placerades endast prover tryckta med 20 µm sprutpulver.
Sättningstiden uppmättes för G-Print till 8 minuter, för LumiArt till 
4 minuter och för LumiSilk till 4,5 minuter. Klimatskåpet hade mycket
stabil temperatur och luftfuktighet. Avvikelserna var inte större än 0,4
enheter från börvärdena 40 °C och 50 %. Arken skars ned för att få plats
i skåpet. 

Färgens torrhet mättes en gång i timmen under den tid mätningar gjor-
des och det visade sig att G-Print var torr efter 30 timmar, LumiSilk efter
30 timmar och LumiArt efter 29 timmar. 

4.2.3.3. Torkning i 40 °C (värmeskåp)
Temperaturen varierade inte mycket i värmeskåpet under torkningens
gång utan låg mellan 38 °C  och 40 °C. Luftfuktigheten i värmeskåpet var
lägre än i klimatskåpet, 26 % till 28 %. Det visade sig dock att torktiden
för provet i värmeskåpet stämde överens med torktiderna för proverna i
klimatskåpet vilket medför att klimatskåpet tycktes vara att lita på.
Således lades ingen större vikt på provet i värmeskåpet. Det kan dock
nämnas att torktiden var 27 timmar vilket i viss mån påvisar luftfuktig-
hetens inverkan. 

Sättningstiden för detta prov var densamma som för samtliga LumiSilk-
prov med 20 µm sprutpulver. Arken skars ned. 
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4.2.3.4. Torkning i rumstemperatur med 20 µm sprutpulver
Detta prov användes som referens mot den tidigare tryckningen då fukt-
vattennivån varierades. Önskvärt var att torktiderna skulle vara likvär-
diga så att prover från de olika trycktillfällena kan jämföras med varan-
dra. Vid tryckningen med variation av fukthållningen i pressen hade
LumiSilk en torktid på 130 timmar som kan jämföras med den torktid
som uppmättes vid denna tryckning, 125 timmar. 

Temperaturen i det tempererade rummet varierade mellan 23,0 °C och
23,9 °C och luftfuktigheten mellan 47,8 % och 51,3 % vilket även gäller
för proverna med grövre sprutpulver. Mätningarna som gjordes utifrån
varannan timme visade att den totala torkningen tog 120 timmar, drygt
fem dygn. 

4.2.3.5. Torkning i rumstemperatur med 30 µm sprutpulver
Mätningarna för detta prov gjordes under samma förhållanden och på
samma vis som provet med 20 µm sprutpulver. Den totala torktiden upp-
mättes till 125 timmar. 

4.2.3.6. Torkning i rumstemperatur med 45 µm sprutpulver
Även detta prov gjordes under samma förhållanden och på samma vis
som proverna med 20 µm och 30 µm sprutpulver. Den totala torktiden
uppmättes till omkring 118 timmar. För att se om sprutpulvret, som lig-
ger på arken som ska utvärderas, medför att mer färg slits loss vid GRT-
utvärderingen gjordes även mätningar då sprutpulvret först ströks av.
Resultatet blev detsamma. 

4.2.3.7. Torkning i rumstemperatur vid fritt lufttillträde
Endast LumiSilk lades att torka vid fritt lufttillträde. Torkningen ägde
rum i rumstemperatur, 23 °C vid 50 % luftfuktighet. Variationerna låg
mellan 23,0 °C och 23,9 °C respektive 47,8 % och 51,1 %. Den totala tork-
ningen tog mindre än 20 timmar. 
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5. Resultat
Resultaten som presenteras gäller endast för en vegetabilisk tryckfärg
under de specifika förhållanden som rådde vid tryckningarna och mät-
ningarna vad det gäller lokaler och utrustning. Vid GRT-utvärderingen
användes 400 % ytor. Resultaten gäller givetvis endast för de tre pap-
perskvaliteterna som användes, men eftersom de representerar olika
typer av papper är det troligt att dessa resultat kan visa skillnaden mel-
lan hur olika papperskvaliteters torktid påverkas. 

För att den tryckta produkten ska kunna behandlas tidigt efter tryckning
är det önskvärt att den fysikaliska torkningen är effektiv. Förutom pap-
perets porstruktur visade detta arbete att tryckpressens fuktvattenhåll-
ning bör vara låg och torkningen får gärna ske vid förhöjd temperatur
eller vid fritt lufttillträde. Temperaturen och syretillgången påverkar
dock främst den kemiska torkningen. 

Mängd avgniden färg från LumiArt stabiliserade sig alltid efter den 
fysikaliska torkningen, och ofta efter den kemiska torkningen, på en
lägre nivå än övriga två kvaliteter. LumiArt, i likhet med andra gloss-
kvaliteter, har en annan topografi än andra typer av kvaliteter vilket kan
vara anledningen till att mindre färg gnids av vid GRT-utvärderingen och
därmed en högre torrhet uppmäts. Vid sidan om detta projekt undersök-
tes hos Stora Enso Research andelen olja i tryckfärgen för LumiArt och 
G-Print efter den fysikaliska torkningen och efter den kemiska torkning-
en. Detta för att se om LumiArt har en effektivare oljeabsorption och 
därmed är torrare eller om det är topografin som påverkar GRT-utvärde-
ringen. 

Sättningstiden och tiden för fysikalisk torkning kan tänkas ha ett 
samband eftersom båda bygger på färgabsorption. Det visade sig också
att LumiArt som alltid hade kortast sättningstid också uppmätte den
kortaste tiden för den fysikaliska torkningen. Den fysikaliska torkningen
var näst snabbast för G-Print och långsammast för LumiSilk. Detta var
dock inte överförbart till tiden för den kemiska torkningen då denna
ibland var kortast för G-Print och ibland för LumiArt. 

G-Print visade sig alltid få den kortaste totala torktiden med ett undan-
tag, vid torkning i 40 °C. Då torkade LumiArt snabbast. Förklaringen till
detta kan vara att torkningen i 40 °C gjordes med prover tryckta vid den
sista tryckningen. Från denna tryckning användes bara G-Print och
LumiArt till torkning vid just 40 °C så inga prover fanns att jämföra med
för att se om resultaten upprepade sig. LumiArt uppvisade vid alla andra
torkningar den längsta torktiden och LumiSilk hade alltid en torktid som
låg mellan de andra kvaliteterna, närmare LumiArt än G-Print.  
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Figur 5.1. Diagrammet visar torktiden för de tre papperskvaliteterna vid
torkning i rumstemperatur och stapel. 

För att se om representerbarheten mellan tryckningarna var hög stude-
rades LumiSilk vid torkning i rumstemperatur och stapel efter båda
tryckningarna (inte testtryckningen). Det visade sig att representerbar-
heten mellan tryckningarna var hög. 

Figur 5.2. Som diagrammet visar blev torktiden nästan densamma trots
olika trycktillfällen. 

5.1. Temperaturens påverkan på torktiden
Temperaturen påverkade tryckfärgens torktid mycket. Vid högre tempe-
ratur än rumstemperatur, 40 °C istället för 23 °C, minskade den totala
torktiden till en tredjedel för G-Print, en fjärdedel för LumiSilk och en
femtedel för LumiArt. Vid lägre temperatur än rumstemperatur, 6 °C
istället för 23 °C, förlängdes torktiden med fyra gånger för G-Print, fem
gånger för LumiSilk och sex gånger för LumiArt. Torktiderna för en vege-
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tabilisk tryckfärg på olika papperskvaliteter är sammanställda i tabellen
nedan och diagrammen visar torkförloppen.

Temperatur G-Print LumiSilk LumiArt
6 °C 460 h 510 h 530 h
23 °C 100 h 130 h 145 h
40 °C 30 h 30 h 29 h

Figur 5.3. Diagrammet visar torkförloppen för G-Print vid olika torktem-
peraturer.

Figur 5.4. Diagrammet visar torkförloppen för LumiSilk vid olika tork-
temperaturer.
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Figur 5.5. Diagrammet visar torkförloppen för LumiArt vid olika tork-
temperaturer.

Då LumiArt torkade i 6 °C kan urskiljas att nedgången i tryckdensitet
tycks ske i två steg vid den kemiska torkningen. Förklaringen kan vara
de två torkmedlen mangan och kobolt.

Förhållandet mellan torktiden och temperaturen visade sig vara som 
diagrammet nedan upplyser om. Ju lägre temperatur desto längre blev
torktiden. 

Figur 5.6. Diagrammet visar det förhållande mellan tid (h) och tempera-
tur (°C) som LumiSilk gav. 
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5.2. Fuktvattenhållningens påverkan på torktiden
En högre fuktvattennivå i tryckpressen antogs ha en negativ påverkan på
torkningsprocessen och resultatet av GRT-utvärderingen efter tryckning
med variation av fuktvattenhållningen i pressen visade att så är fallet.
Den totala torktiden blev längre för samtliga tre papperskvaliteter vid
förhöjd fuktvattennivå. Både den fysikaliska torkningen och den kemis-
ka torkningen förlängdes, den fysikaliska något mer. Detta kan bero på
att mycket vatten absorberas in i papperet vilket medför att oljeabsorp-
tionen blir mer ineffektiv och tar längre tid.

Efter den kemiska torkningen och efter den fysikaliska torkningen stabi-
liserar sig tryckfärgens torrhet på en torrhetsnivå. Oavsett fuktvatten-
hållningen blev denna nivå densamma för G-Print och LumiSilk. För
LumiArt däremot blev denna nivå högre då fuktvattenhållningen var
normal, detta var dock marginellt och tros vara en tillfällighet. Tabellen
nedan visar de uppmätta torktiderna för de olika fuktvattennivåerna och
diagrammen visar torkförloppen.

Fuktvattennivå G-Print LumiSilk LumiArt
normal 100 h 130 h 145 h
hög 125 h 150 h 165 h

Figur 5.7. Högre fuktvattenhållning i tryckpressen förlängde torktiden för
G-Print. 
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Figur 5.8. Torktiden förlängdes för LumiSilk vid högre fuktvattenhåll-
ning i tryckpressen.

Figur 5.9. Högre fuktvattenhållning i tryckpressen gav LumiArt förlängd
torktid.

5.3. Syretillgångens påverkan på torktiden
För att se hur syretillgången påverkar torktiden användes tre grovlekar
på sprutpulver förutom att ett prov fick torka vid fritt lufttillträde.
Torktiden skulle kunna bli något kortare vid användandet av grövre
sprutpulver samt antogs bli mycket kortare vid torkning vid fritt lufttill-
träde. 

Den fysikaliska torkningen tog lika lång tid oavsett sprutpulvrets grov-
lek. Detta var dock inte överraskande eftersom syret initierar den kemis-
ka torkningen och antas påverka den fysikaliska torkningen enbart
genom att vattnet som finns kvar från tryckpressen avdunstar fortare.
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Den kemiska torkningen visade sig ta lika lång tid vid användandet av
normal grovlek på sprutpulvret (20 µm) samt vid användandet av det
grövsta sprutpulvret (45 µm) som ger en ökning av luftspannet mellan
arken på 127 %. Sprutpulvret med en grovlek på 30 µm, som ökar luft-
spannet med 71 %, visade sig ha en marginellt långsammare kemisk
torkning som anses ligga mellan feltoleranserna vilket gör att grövre
sprutpulver inte anses påverka torktiden. Att syret inte tycks ha någon
inverkan i dessa tester kan bero på att ökningen av syretillgången var för
liten för att ge utslag. I tabellen nedan visas torktiderna för de olika
sprutpulvren. 

Sprutpulver LumiSilk
20 µm 120 h
30 µm 125 h
45 µm 118 h

Oavsett sprutpulvrets grovlek hamnade tryckfärgens torrhet på samma
nivå efter den fysikaliska torkningen och efter den kemiska torkningen.
Sprutpulvret påverkar alltså inte oljeabsorptionen vilket verkar sanno-
likt av den anledningen att om det är för liten skillnad i grovlek för att
påvisa förändring vid kemiska torkningen är det absolut för liten skillnad
för att påvisa förändring vid fysikaliska torkningen. I diagrammet nedan
visas torkförloppen för de tre sprutpulvren. 

Figur 5.10. Som diagrammet visar påverkade inte sprutpulvrets grovlek
torktiden. 
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Torkning vid fritt lufttillträde minskade den totala torktiden till en 
sjättedel jämfört med torkning i stapel. Här syns tydligt hur bland annat
luftens syre påverkar torktiden. Hastigheten för denna torkning var 
således högre än för torkning i 40 °C. Minskningen av torktid vid fritt
lufttillträde jämfört med stapel framgår av diagrammet nedan. 

Figur 5.11. Då LumiSilk torkade vid fritt lufttillträde minskades torkti-
den till en sjättedel jämfört med torkning i stapel. 
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6. Diskussion
Kunskapen om tryckfärgers torkning är idag hög, men trots det finns
fortfarande okunskap inom några områden. Bland annat kan nämnas att
kännedom om vad som händer i de olika skeendena under torkningspro-
cessen är given, men orsaken till vad som händer är i vissa fall oklar.
Bland annat är det väl känt att torkmedlet kobolt fungerar som yttork-
medel medan torkmedlet mangan påskyndar torkningen genom hela
färgskiktet, anledningen till detta är dock inte helt fastslagen. (Eldred,
Nelson R. Scarlett, Terry (1990) What the printer should know about ink.)
Full förståelse finns heller inte för varför återblödning uppstår (Hirsch,
Fritz. F.d. teknisk expert hos Akzo Nobel Inks. 0410-16726,
hirsch@mbox301.swipnet.se. 2001-05-07). 

(Printing ink handbook. (1976) hävdar att antioxidanterna inte hindrar
den normala torkningen av tryckfärgen såvida de inte överdoserats.
Motsägelser om detta förhållande finns dock då det hävdas att antioxi-
danterna fördröjer den kemiska torkningen eftersom de rester som finns
kvar i färgskiktet måste förbrukas.

Vad det gäller tryckfärgers torktid är det viktigt att ange torkningsför-
hållanden när den anges. Tryckfärgsleverantörerna anger ofta en tid för
torkningen som är för kort för att stämma överens med verkligheten.
Skillnaden kan ligga i om arken torkat i stapel eller vid fritt lufttillträde. 

Det är inte bara tillträdet av luft som påverkar torktiden. Vilket papper
som används är minst lika viktigt. (Leach, R. H. Pierce, R. J. (1993) The
printing ink manual.) hävdar till exempel att den kemiska torkningen
oftast tar mellan 6 och 16 timmar men att den kan ta flera dagar vid
arkoffsettryck. Här skulle det vara intressant att veta när den ena eller
andra tiden är aktuell, vid vilka papperskvaliteter och i vilken tork-
ningsmiljö. 

(Todd, Ronald E. (1994) Printing inks.) hävdar att en tryckfärg är torr när
den kan hanteras utan att färgen överförs till händerna eller till ett
annat ark när den gnids. Detta kan, enligt ovannämnda referens, ta allt
ifrån någon sekund till en dag. Jag anser att det vore av vikt att förklara
när torktiden kan vara någon sekund, annars hävdar jag att det är sätt-
ningstid som författaren syftar på. Vad det gäller arkoffsetfärger anser
jag att både den fysikaliska och den kemiska torkningen ska ha ägt rum
innan tryckfärgen kan anses vara torr. Sättningstid ska skiljas ifrån
torktid och likaså ska fysikalisk och kemisk torkning skiljas från varan-
dra.
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Tiden för den fysikaliska torkningen är heller inte tryckfärgens torktid
även om tryckfärgen i detta tillstånd är tillräckligt torr för att hanteras i
till exempel bokbinderiet. Tryckfärgens torkning pågår långt efter det att
färgen slutat överföras till händerna vid gnidning men behöver aldrig
sluta överföras till ett annat ark vid gnidning. Detta beror på vilket tryck
och vilken hastighet som papperet gnids med.

Resultaten av detta arbete visar attsyretillgången påverkar torkningen
mycket. Den begränsande faktorn är syret i luften vilket gör att det skul-
le vara intressant att studera torkningen då mer syre tillförs. Detta skul-
le kunna ske genom att syre sprutas på arken innan de hamnar i avläg-
garen. 

Vad det gäller torkning vid högre temperatur än rumstemperatur skulle
det vara intressant att veta hur torktiden skiljer sig beroende på om
tryckpressen har tork eller om torkningen sker i värme. 
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7. Slutsats 
Detta examensarbete visade att skillnaden i torktid blir stor mellan tork-
ning vid fritt lufttillträde och torkning i stapel. Tiden minskade från 120
timmar till mindre än 20 timmar. Den begränsande faktorn vid torkning
vid fritt lufttillträde är mängden syre i luften. En lite ökning av syretill-
gången påverkar dock inte torktiden. 

Även temperaturen visade sig ha stor inverkan på torktiden. En höjning
av torktemperaturen från 23 °C till 40 °C för en tryckpress utan tork gav
stort utslag, torktiden minskade till mellan en fjärdedel och en sjättedel
jämfört med torkning i rumstemperatur. Största skillnaden gav gloss-
kvaliteten där torktiden minskade från 145 timmar till 29 timmar.
Likaså gav låg temperatur stort utslag i form av en mycket längre tork-
tid. 

De tre papperskvaliteterna, G-Print, LumiSilk och LumiArt, skiljde sig åt
vad det gäller torktid. De visade dock vilka faktorer som har en positiv
inverkan och vilka faktorer som har en negativ inverkan på färgtork-
ningen oavsett papperskvalitet, eftersom de reagerade lika på förän-
dringarna.   

I arbetet har en tryckt yta på 400 % utvärderats men sådana ytor trycks
nästintill aldrig. Torktiden för en 100 % svart yta borde bli omkring en
fjärdedel av torktiden för en 400 % yta och om trycket dessutom torkar
vid högre temperatur kan torktiden bli ordentligt förkortad. 
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Bilaga A

Tidsplan

v. 13. Testtryckning. Förstudier. Bestämning av metoder. Förtryckning
för att se vilka tidsintervall som är lämpliga för  mätning.  
v. 14. Tryckning 1. (olika fuktvattennivåer, olika temperaturer).
Mätningar. Resultat. 
v. 15. Mätningar. Resultat.
v. 16. Mätningar. Resultat.
v. 17. Mätningar. Resultat. Halvtidsrapport lämnas in (mån, 23/4).
Rapportskrivning
v. 18. Rapportskrivning
v. 19. Tryckning 2. (olika sprutpulver, olika temperaturer). Mätningar.
Resultat. Opponenter delas ut.
v. 20. Mätningar. Resultat. Rapportskrivning.  
v. 21. Rapporten lämnas in (mån, 21/5).
v. 22. Redovisning (mån-ons, 28-30/5).

Rapportskrivning sker även kontinuerligt under arbetets gång. 
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Bilaga B

Tryckbetingelser för samtliga tryckningar

Tryckpress Heidelberg SM 74 - 6 + LX
Färg Vegetabilisk arkoffsetfärg
Färgordning KCMY
Tryckdensiteter K=1,90

C=1,50
M=1,50
Y=1,40

Fuktvatten Aqualith Z, Akzo Nobel Inks
Plåt Hoechst Ozasol N61
Gummiduk QL Blue Saturn, David M
Intryckning 0,18 mm
Tryckhastighet 9000 ark/h

Tryckförhållanden för testtryckningen

Riktvärde Uppmätt värde
Temperatur i tryckhallen 21 °C 21,3 °C
Luftfuktighet i tryckhallen 50 % 48,7 %

Temperatur i pallen före tryckning 20 °C 19,6 °C
Temperatur i pallen efter tryckning 20 °C 22,6 °C
Luftfuktighet i pallen före tryckning 50 % 46,2 %
Luftfuktighet i pallen efter tryckning 50 % 51,9 %

Tryckförhållanden för tryckning med variation av
fuktvattenhållning

Riktvärde Uppmätt värde
Temperatur i tryckhallen 21 °C 20,9 °C
Luftfuktighet i tryckhallen 50 % 50,1 %

G-Print
Temperatur i pallen före tryckning 20 °C 20,1 °C
Temperatur i pallen efter tryckning 20 °C 22,7 °C
Luftfuktighet i pallen före tryckning 50 % 47,2 %
Luftfuktighet i pallen efter tryckning 50 % 53,3 %
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LumiSilk
Temperatur i pallen före tryckning 20 °C 21,4 °C
Temperatur i pallen efter tryckning 20 °C 22,5 °C
Luftfuktighet i pallen före tryckning 50 % 51,7 %
Luftfuktighet i pallen efter tryckning 50 % 54,9 %

LumiArt
Temperatur i pallen före tryckning 20 °C 20,2 °C
Temperatur i pallen efter tryckning 20 °C 21,5 °C
Luftfuktighet i pallen före tryckning 50 % 53,5 %
Luftfuktighet i pallen efter tryckning 50 % 55,5 %

Tryckförhållanden för tryckning med variation av
fuktvattenhållning

Riktvärde Uppmätt värde
Temperatur i tryckhallen 21 °C 20,8 °C
Luftfuktighet i tryckhallen 50 % 47,4 %

G-Print
Temperatur i pallen före tryckning 20 °C 19,6 °C
Temperatur i pallen efter tryckning 20 °C 21,5 °C
Luftfuktighet i pallen före tryckning 50 % 46,2 %
Luftfuktighet i pallen efter tryckning 50 % 52,0 %

LumiSilk
Temperatur i pallen före tryckning 20 °C 19,8 °C
Temperatur i pallen efter tryckning 20 °C 22,8 °C
Luftfuktighet i pallen före tryckning 50 % 51,0 %
Luftfuktighet i pallen efter tryckning 50 % 54,4 %

LumiArt
Temperatur i pallen före tryckning 20 °C 20,0 °C
Temperatur i pallen efter tryckning 20 °C 22,2 °C
Luftfuktighet i pallen före tryckning 50 % 53,2 %
Luftfuktighet i pallen efter tryckning 50 % 57,0 %
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