
2005-08-16

Utredning huruvida Dalarnas Tidningars 
produktion passar en KBA Cortina
Analysis whether the production at Dalarnas Tidningar
fits the press KBA Cortina

Tobias Reino Hulterström
tobias_hulterstrom@hotmail.com

EXAMENSARBETE 

Grafisk Teknologi
Nr: E 3311 GT



EXAMENSARBETE, C-nivå
Grafisk Teknik

Program

Grafisk Teknologi, 120p
Reg nr
E 3311 GT
Månad/År

8-05
Examinator
Nordström, Jan-Erik P.
Handledare vid företaget/institutionen
Nyberg, Måns

Omfattning
10 poäng

Namn

Tobias R. Hulterström

Företag
Dalarnas Tidningar
Titel

Utredning huruvida Dalarnas Tidningars produktion passar en KBA Cortina

Nyckelord
Tidningstryck, rulloffset, vattenfri offset, Toray, Cortina

Högskolan Dalarna
781 88 Borlänge
Röda vägen 3

Telefon: 023-77 80 00
Telefax: 023-77 80 50
URL: http://www.du.se/

Sammanfattning
Detta arbete belyser tidningstryck och vattenfri offset. En ny press introducerades år 2000 på DRUPA, Cortina från 
KBA, vilken är den första tidningspressen tillägnad den vattenfria tekniken. Utifrån faktisk statistik från uppdragsgi-
varen gjordes en undersökning för att se om deras produktion passar denna press.

I undersökningen framkom att företagets produktion, utifrån dess statistik, passar denna press mycket bra. En tabell 
har gjorts där olika tidsscenarion redovisas för den nya pressen med halv- och helautomatiska plåtbyten för nuvarande 
produktion plus aktuella tillkommande tidningar.

Den vattenfria teknologin liknar konventionell offset med skillnaden att plåten är baserad på en slags laminat-teknik. 
Precis som konventionella plåtar så har denna plåt en bas av aluminium. Ljuskänslig fotopolymer är förenat som ett 
skikt på aluminiumet och ett 2 µm tunt färgfrånstötande silikonskikt är applicerat på fotopolymeren.

Med tanke på trycket är den vattenfria metoden kvalitetsmässigt bättre än konventionell offset. Inget vatten emulge-
ras in i färgen vilket ger den tryckta punkten högre densitet. Avsaknad av fukt och ett högre klibb i färgen ger skarpare 
punkter. Allt detta gör att färgrymden ökar och att ett större tonomfång därmed kan tryckas. Avsaknaden av fuktvatten 
ger en stabilare punktförstoring, vilket bidrar till att högre linjeraster kan  användas.

Nackdelen är att plåten inte klarar lika många rotationsvarv. En vattenfri tryckplåt klarar mellan 100 000 och 500 000 
tryck på ett bestruket papper beroende på typ av plåt och fabrikat. Vid tryck på grövre papperskvaliteter reduceras 
dessa siffror betydligt. Plåten är något känsligare och runt dubbelt så dyr, ca. 1,4 - 1,7 × aluminiumplåt. Ett vattenfritt 
system kan installeras i en konventionell press i efterhand och vid större upplagor måste då en kylanläggning installeras 
i pressens rivvalsar, då de icketryckande ytorna vid temperaturhöjning tar upp färg, (jfr. torrtoning vid konv. offset). 
Cortinapressen är dock utrustad med ett temperaturkontrollsystem från början. För att undvika nappning på grund av 
färgens höga klibb bör en gummiduk med ett högt QR-tal (quick release / färgavgivning) användas.
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Summary
This degree project illustrates newsprint and waterless offset. A new news press was introduced at Drupa-00, Cortina 
from KBA, which is the first news press dedicated the waterless technique. With actual statistics from the company in 
question an investigation was made whether their production fits this press.

It came out in the investigation that the production of the company, from statistics, fits this press very good. A table 
was made where different timeschedules were accounted for the new press, with semi- and full automatic plate changing 
for present and to be added papers.

The waterless technology is compared to conventional offset with the difference that the plate is based on a sort of 
laminatetechnology. Like conventional plates this plate has a base made of aluminium. Lightsensitive photopolymer is 
united as a layer or coat on top of the aluminium and a 2µm thin oleophobic siliconlayer is applied on top of the pho-
topolymer.

Considering the print, the waterless method has a higher qualitygrade than conventional offset. No water is emulsi-
fied in the ink, and therefore the printed dot gets a higher density. The loss of dampening solution and higher tack of 
the ink gives sharper dots. This makes the colourspace bigger why a greater range of colours can be printed. The loss of 
dampening solution gives a more stable dotgain, which contributes to that a higher screen can be used.

The disadvantage is that the plate can't do as many rotations as the conventional plate. A waterless plate makes around 
100 000-500 000 rotations before it needs to be removed owing to type- and manufacturer of the plate. The plate is also 
slightly more sensitive and expensive than conventional plates, around 1,4 - 1,7 × aluminium printing plates. A waterless 
system can be installed in a conventional printing press by degrees and when large editions are being printed a cooler 
needs to be installed in the oscillationrollers of the press, since an increase in temperature can make the oleophobic 
parts of the plate oleophilic. The Cortina is however equipped with a temperature controlsystem at the beginning. To 
avoid picking, caused by the tacky ink, a blanket with a high “quick release” should be used.
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1. Inledning

Vattenfri offset är idag en väletablerad tryckteknik och den växer snabbt. 
Faktorer som produktivitet, kvalitet och miljöegenskaper bidrar till utveck-
lingen. Vissa tryckerier har valt att gå över till vattenfri offset i samband 
med miljöcertifiering och/eller Svanenmärkning. En annan anledning till 
att många väljer vattenfri offset är den höga tryckkvaliteten som uppnås. 
Dock är plåtarna nästan dubbelt så dyra (30-70%) jämfört med de konven-
tionella, men fördelar som snabbare intag (mindre startmakulatur), och 
ett reducerat behov av fuktkoncentrat och isopropanol väger på längre sikt 
upp den ekonomiska extrakostnaden, samt inget servicebehov för fuktverk 
eftersom de inte existerar.

1.1 Bakgrund
Ett nytt tidningshus planeras i Falun för region Gävle-Dalarna med Da-
larnas tidningar i centrum. Geografiskt sett är Falun en bra plats för ett 
sådant tidningshus med tanke på transporter då det från Falun är ungefär 
lika långt till alla destinationer i regionen. I och med detta finns planer på 
att uppdatera den gamla tryckpressen med en KBA Cortina. Detta skulle 
vara en innovativ investering som skulle placera Dalarnas Tidningar på 
kartan. KBA Cortina är en ny modern tidningspress, unik av sitt slag, som 
saknar färgzoner och som trycker med en vattenfri teknik, vilket ger ett 
markant tryckkvalitetslyft.
 

1.2 Syfte
Syftet med arbetet och frågeställningen är att ta reda på huruvida vatten-
fri offset och en investering av en KBA Cortina skulle kunna vara något 
för Dalarnas Tidningar.

1.3 Mål
Ge läsaren en kort allmän sammanfattning om rulloffset, vattenfri offset 
och en resumé angående antagna intressanta aspekter hos den nya press-
en. Därefter fastställa företagets medelupplaga och uppskatta antalet plåt-
byten med aktuell ny press med den nya vattenfria plåten och utifrån sta-
tistik fastslå om företagets tidningsproduktion passar den nya pressen.

1.4 Metod
En veckolång vistelse på företaget, litteraturstudier, kontakt med direktör 
Håkan Rundén på KBA Nordic, Roger Swahn på Schneidler Grafiska AB 
m.fl. Företagets produktionsstatistik från åren 1997-2004 har använts för 
att jämföra Cortinans kapacitet med nuvarande press.

1.5 Avgränsningar
Vattenfri offset jämfört med konventionell offset vad gäller kostnadsef-
fektivitet har tagits upp av Katarina Liljeroth i rapporten ”Jämförelse av 
produktions- och kostnadseffektivitet mellan konventionell rulloffset och 
vattenfri offset”. Detta arbete är att se som ett komplement till detta och 
tar därmed inte upp ekonomiska aspekter utan mer praktiska produk-
tionstekniska infallsvinklar.
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Teknik

2. Allmän redogörelse om CSWO
Den första rulloffsetpressen tillverkades år 1912 av VOMAG som låg i 
Plauen, Tyskland. Den byggde på utförandet ’gummi-mot-gummi’ och pre-
sterade en mycket god tryckkvalitet trots att det var en ny tryckmetod. 
VOMAG fortsatte att tillverka rulloffsetpressar enligt trecylinderprincip, 
sattelittryckverk m.m.

Den första rulloffsetpressen med ansluten fals tillverkades av M.A.N år 
1921. M.A.N tillverkade rulloffsetpressar i en mängd olika varianter fram 
till år 1939, då andra världskriget satte stopp för utvecklingen av rulloff-
setpressar i Europa. I U.S.A framkom dock en del nykonstruktioner.

I takt med att tillverkningen av offsetfärger och tryckpapper för fyrfärgs-
tryck utvecklade för rulloffset, ökade intresset för denna typ att tryckpres-
sar starkt på 60- och 70-talet. Rulloffset tog därmed över en stor del av 
dagstidningsmarknaden som tidigare dominerats av högtrycksmetoden.

Till tryckmetodens fördelar kan nämnas jämfört med exempelvis arkoff-
set, att rullpapper är billigare än arkat papper, tryckhastigheten är högre 
och diverse bearbetningsanordningar kan direktanslutas till pressen.

Till tryckmetodens nackdelar kan bl.a. nämnas att trycksakens format 
är bundet till cylinderomkretsen och att det oftast trycks stora mängder 
makulaturtryck vid uppstarten av pressen, vilket blir särskilt märkbart 
och kostsamt vid små upplagor. Produktionsstörningar kan uppstå av ex-
empelvis banbrott. Rullpapprets fiberriktning sammanfaller alltid med 
cylindrarnas rotationsriktning vilket ibland kan vara en besvärande om-
ständighet, vilken dock inte är mycket att göra åt.
(Teknos offsetteknik, sid. 355-356)

2.1 Tryckverkens utformning
Vid skarvzonen (diket) kan cylindern inte användas som tryckyta och bi-
drar till en ofrånkomlig pappersförlust. Skarvzonen strävas därmed att 
göras så smal som möjligt. Detta i sin tur ger för en viss trycklängd en 
mindre cylinderomkrets än i en arkpress och därmed fås mindre plats för 
färg- och fuktvalsar. En annan orsak till att ett mindre antal valsar behövs 
är för att tidningsfärg inte är tixotrop på samma vis som färg till arkoffset. 
Tidningsfärg behöver inte bearbetas lika mycket. Hänsyn måste även tas 
de höga rotationshastigheter som förekommer inom rulloffsettryck. Så få 
rörliga delar som möjligt vill uppnås. För att ta ett extremt exempel så vore 
en hoppvals otänkbart inom rulloffsettryck.

Den vanligaste konstruktionen hos rulloffsetpressar traditionellt sätt 
överensstämmer i princip med den äldsta VOMAG-pressen, d.v.s. gummi-
mot-gummi där de två gummicylindrarna fungerar som mottryckscylin-
drar åt varandra och trycker papperets båda sidor samtidigt. Ett tryckverk 
av detta slag kallas ofta för ”perfektortryckverk”.

På grund av färgens kohesionskraft kan papperet när det lämnar nypet i 
ett perfektortryckverk vilja följa med någon av de två dukarna beroende på 
färgtäckning. Banan kan därmed börja fladdra vilket vill undvikas. Olika 
metoder har därmed utvecklats för att stabilisera pappersbanan. Det ena 
cylinderparet i varje perfektortryckverk kan förskjutas något i banans 

CSWO = Coldset / Weboffset

Inking unit

Dampening unit

Plate cylinder
Blanket cylinder

Paper web

Fig. 1
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löpriktning eller så kan tryckverken monteras växelvis i olika höjdnivåer. 
Detta ska motverka ryckigheten något och därmed stabilisera pappersba-
nan, då den härmed får en större beläggningsyta mot den ena gummicy-
lindern än mot den andra. Den bästa metoden men med risk för smetning 
är, att montera stabiliserande brytningsvalsar mellan tryckverken. Smet-
ningstendensen kan dock minskas om brytvalsarna är förkromade. Om de 
dessutom har samma diameter som gummicylindrarna, så kommer even-
tuella avsättningar på brytvalsarna att sammanfalla med nästa tryckbild 
på banan.
(Teknos offsetteknik, sid. 356-361)

2.1.1 Horisontell banföring
Tryckverken har här två gummicylindrar med vertikal kontruktion, vilket 
ger en horisontell banföring. Se Figur 1. Plåtcylindrar, färgverk och fukt-
verk etc är placerade ovan och under respektive gummicylinder.

Genom att placera fyra tryckverk efter varandra kan man trycka 4+4. 
Möjlighet finns också att trycka fler banor genom att placera fler tryckverk 
efter varandra, både bakom och framför falsen. Denna typ av tryckverk 
kan även monteras ovanpå varandra, likaså kan likartade eller andra ty-
per av tryckverk placeras parallellt med denna presslinje och sammankop-
pas via vändstänger.

Denna typ brukar undvikas vid tryckning av många banor p.g.a. de 
långa bandragningarna.
(Handbook of print media, sid. 157, 292)

2.1.2 Vertikal banföring
Tryckverken har här en horisontell konstruktion, vilket ger en vertikal 
banföring. Plåtcylindrar, färgverk och fuktverk är monterade lutande ned-
åt vid sidan av varje gummiylinder. Denna konstruktion kallas därför för 
”arch (båge)-typ”. Se Figur 2.

För att trycka 4+4 behövs fyra tryckverk monterade på varandra. För att 
spara höjd utveklades även tryckverk av ”H-typ”, där varannat tryckverk 
är vänt 180 ,̊ vilket bildar ett liggande ”H”. Se Figur 3. Båda dessa  är de 
idag vanligaste konstruktioner och kallas gemensamt för ”4-high”.
(Handbook of print media, sid. 157, 292)

2.1.3 Satellit tryckverk
Tryckverk med upp till fyra färgverk runt en gemensam mottryckcylinder. 
Se Figur 4. Dessa utvecklades för att minska papperets transportsträcka 
mellan tryckverken och på så vis minska papperets svällning för att lätt-
tare nå register.

Ett tryckverk av satellittyp kan trycka fullfärg på endast en sida. Dessa 
tryckverk har dock modifierats i en mängd olika utföranden. För att trycka 
fullfärg på både prima och sekunda behövs två satellitverk. Ett s.k. ”tvil-
ling” satellitverk har utvecklats för att kunna trycka 4+4 i ett enda tryck-
torn. Se Figur 5. Idag är i stort sett endast fullfärgsmöjlighet intressant. 
Därmed kan övriga tryckverk av satellittyp, anses vara på utgående.
(Handbook of print media, sid. 158, 292, 293, 294)

4-high, Arch-typ

Källa: Handbook of Print Media

4-high, H-typ

Fig. 2 Fig. 3

Tryckverk av satellittyp

Fig. 4

C

B Y

M

C

B Y

M

Fig. 5
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2.2 Papperstransport
Papperet som används vid rulloffset brukar vanligtvis ha ytvikter runt 25 
– 200 g/m². De kommer i rullar med en specifik bredd anpassad till press-
sens cylinderbredd. Rullarnas diameter brukar ligga omkring 100 cm. På 
grund av risken för banbrott och för papperets stabilitet genom pressen, är 
det viktigt att rullarna inte är skadade eller har utsatts för starka klimat-
växlingar.

Rullarna monteras i rullställ som kan vara placerade antingen i anslut-
ning till pressen eller på en underliggande våning beroende på pressens 
storlek / typ. När pressen är igång är avrullningen bromsad via remmar 
som ligger mot rullens yta eller dylikt. Bromskraften regleras automatiskt 
beroende av hur mycket papper som finns kvar på rullen. Härvid uppstår 
en banspänning beroende av bromsens mothåll till dragkraften från tryck-
verkcylindrar m.m.

Då pappersrullen börjar ta slut måste en ny rulle skarvas med denna. 
Detta kan ske på lite olika vis beroende på utrustning. Med rullställ av ett 
enklare slag måste pressen stannas och skarvningen göras manuellt, vil-
ket innebär en viss grad av tidsförlust vilken vill minimeras. Skarvningen 
innebär att den nya rullen klistras med en speciell tape med stark vidhäft-
ningsförmåga som sedan trycks mot den gamla utlöpande rullen. Banan 
slås sedan av mellan klisterstället och den resterande restrullen. Alla mo-
derna pressar är idag utrustade med rullställ för automatiskt rullbyte med 
så kallad flygande klistring, vilket grovt kan ske på två sätt.

Den ena metoden innebär att den nya pappersrullen sätts i rotation och 
accelereras upp till samma pereferihastighet som den löpande banan. När 
samma hastighet uppnåtts pressas den klistrade rullen mot den löpande 
banan som skärs av intill den gamla restrullen.

Den andra metoden innebär att rullstället utrustats med en anordning 
som kan liknas ett slags dragspel som fungerar som en pappersbuffert. 
När pappersrullen börjar ta slut utvidgas dragspelet så att en slinga av 
överskjutande papper bildas och lagras i denna sektion. Efter att pappers-
bufferten blivit fylld stannas och skärs den resterande rullen bort varvid 
den nya klistras. Under denna tid förbrukas pappersbufferten och pressen 
går med konstant banspänning och hastighet. Den nya påskarvade rullen 
accelereras upp till presshastighet allt eftersom den upplagrade pappers-
strängen förbrukas.
(Teknos offsetteknik, sid. 366-371)
(Handbook of print media, sid. 264-266)

2.3 Överbyggnad och fals
Med överbyggnad (superstructure) menas pressens samtliga delar som 
leder alla dess pappersbanor i rätt position innan de slutligen går ner i 
falsen. Falsapparaten är den avslutande delen i rullpressen, där banorna 
sammanförs, viks, klamras och avskärs till färdig produkt för att sedan  
läggas ut på transportband för vidarebefordran till stacker.

2.3.1 Överbyggnad
Beskrivs väldigt bra i Tekno’s offsetteknik. ”I tidningspressar med många 
tryckverk och samtidig tryckning på många banor, från skilda rullställ 
eller uppkomna genom bandelning med skärtrissa, kan banföringen bli 
ganska komplicerad. Bandelarna måste med hänsyn till sammanförandet 
i falsapparaten och på grund av fördelningen på olika tryckverk kunna för-
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skjutas i sidled eller vändas upp och ned, vilket kan ske med vändstänger 
och ledvalsar ställda i 45° vinkel mot löpriktningen.”

2.3.2 Fals
I falsen går den tryckta banan / banorna in över en inloppsvals (RTF, rol-
ler top former). Denna drivs med en något högre pereferihastighet än den 
cylindrarna i tryckverken har. På detta sätt uppnås den erforderliga ban-
spänningen.

Efter inloppsvalsen sker en längsvikning av banan över en falstratt, vil-
ken med hjälp av ett valssystem viker banan dubbel.

Den dubbla / flerdubbla papperssträngen skärs därefter av i längder som 
motsvarar arkformatet med en knivcylinder. Därefter viks arket ytterli-
gare en gång vinkelrätt mot längsriktningen i en cylinderfals. Därefter är 
tidningen klar och fortsätter på ett transportband mot packsalen.
(Teknos offsetteknik, sid. 369)

2.4 Konfigurationer
Beroende av hur många tidningssidor som trycks per cylindervarv, an-
vänds inom tidningstryck olika benämningar.

2.4.1 Enkelbred enkelrund, 2:1
Benämning för tryckverk som tar två tidningssidor i bredd och en sida 
i höjd. Ett tryckverk kan göra 4 sidor helformat (broadsheet) och 8 sidor 
halvformat (tabloid). Genom användande av halvrullar kan 4-sidiga tablo-
ider tryckas. Se Figur 6.

2.4.2 Enkelbred dubbelrund, 2:2
Benämning för tryckverk som tar två tidningssidor i bredd och två sidor 
i höjd. Ett tryckverk kan göra 8 sidor helformat och 16 sidor halvformat 
i enkelproduktion och 4 (8) i dubbelproduktion. Genom dubbelproduktion 
och halvrullar kan 4-sidiga tabloider tryckas. Se Figur 7.

2.4.3 Dubbelbred enkelrund, 4:1
Nyare pressar som tar fyra sidor i bredd och en sida i höjd. Ett tryckverk 
kan göra 8 sidor helformat och 16 sidor halvformat. Genom användande av 
1/4-dels rullar kan 4-sidiga tabloider tryckas.

2.4.3 Dubbelbred dubbelrund, 4:2
Benämning för pressar som tar fyra tidningssidor i bredd och två i höjd. Ett 
tryckverk kan göra 16 sidor helformat (32 tabloid) i enkelproduktion och 8 
(16) sidor i dubbelproduktion. Genom dubbelproduktion och 1/4-delsrullar 
kan 4-sidiga tabloider tryckas. (Denna konfiguration har t.ex. DNEX-pres-
sarna i Akalla) Se Figur 8.

2.4.4 Trippelbred dubbelrund, 6:2
Kallas också Jumbo. Detta är en relativt ny lösning med sex helsidor i 
bredd och två i höjd. Skapar 24 helsidor (48 tabloid) i enkelproduktion och 
12 (24) sidor i dubbelproduktion. Kräver färre trycktorn och pappersbanor 
för mycket stora tidningar.

(Hansson, Rolf), (Rundén, Håkan)

2:1 Broadsheet 2:1 Tabloid

Fig. 6

4:2 Broadsheet 4:2 Tabloid

Fig. 8

2:2 Broadsheet 2:2 Tabloid

Fig. 7
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3. Vattenfri offset - Torroffset
Vattenfri offset är en litografisk tryckmetod som eliminerar det vatten 
eller fuktsystem som används vid konventionell tryckning. Vid vattenfri 
tryckning används en speciell silikonbelagd tryckplåt, speciell färg och en 
kontrollerad presstemperatur. Medan den traditionella offsetmetoden krä-
ver alkohol (Isopropylalkohol, Isopropanol), eller annat ersättningsmedel 
inblandat i fuktvattnet, så är den vattenfria metoden precis som namnet 
avslöjar helt fri från fuktvatten och således också från en hel del problem 
som vattnet kan vara upphov till. Den vattenfria metoden är därmed inte 
en kemisk-fysikalisk process utan endast en mekanisk sådan. Detta inne-
bär dock inte att metoden är helt befriad från problem. Det är inte helt 
ovanligt att  tryckare som använder denna teknik klagar på så kallade 
”torrtoningar”. Detta är ett fenomen som uppträder vid en för hög infärg-
ning av valsarna och vid en okontrollerad temperatur i pressen/ lokalen.

3.1 Historia
De första försöken med vattenfri tryckning gjordes på 1960-talet av 3M 
och kallades ”driography”. Resultatet var dock inte helt till belåtenhet då 
ett antal problem uppstod, både vad gäller utvecklingen av fungerande fär-
ger för denna typ av process och kanske viktigast av allt: plåtens hållbar-
het. Efter många år av forskning och utveckling och många miljoner dollar 
investerade, så valde 3M att inte fortsätta utvecklingen av denna produkt.

År 1972 köpte ett Japanskt företag vid namn Toray Industries patentet 
på driografikonceptet av 3M. Relaterade patent köptes också från Scott Pa-
per Co. som jobbade på ett liknande projekt. Torays tidigare erfarenheter 
vad gäller utveckling och tillverkning av syntetiska material och avance-
rade polymerföreningar gav dem möjlighet att förbättra den ursprungliga 
produkten. Efter cirka fem år av forskning introducerades ”Toray Water-
less Plate” på DRUPA 1977.

Marknadsföringen av produkten började år 1978 med ”TAP Type posi-
tive plate”. Då denna plåt baserades på positivt förfarande, introducerades 
plåten först i Japan, eftersom 95% av den Japanska marknaden jobbade 
positivt, jämfört med USA där bara 5% jobbade positivt. Samarbetssats-
ningar från press, färg och papperstillverkare hjälpte till att marknads-
föra produkten, och det allmänna mottagandet av plåten på den japanska 
marknaden var väldigt bra.

Den första nordamerikanska demonstrationen av den vattenfria tryck-
processen var på Print -80, men det var inte förrän introducerandet av den 
negativa ”TAN Type plate” år 1982 som denna marknad blev ansatt på 
allvar. Det initiala mottagandet av den vattenfria tryckprocessen var vag, 
vilket bl.a. berodde på de problem som orsakades av det ursprungliga 3M 
systemet. En passande leverantör av vattenfri tryckfärg existerade inte i 
USA. Torays marknadsförsök var tämligen låga.

Den amerikanska tryckindustrin har tills alldeles nyligen haft en försik-
tig ställning till den vattenfria tryckprocessen men under de senaste åren 
har situationen förändrats dramatiskt. Marknadsförutsättningar såsom 
bättre samarbetssatsningar från relaterade tillverkare såsom tryckpres-
sar, papper och färg och en mer aggressiv marknadsföring från Toray och 
dess distributörer har hjälpt till att ge vattenfri offset en livskraftig mark-
nad och en teknik att räkna med.
(http://www.waterless.org), (the Complete Guide to Waterless Printing, sid 
1-3), (Waterless Lithography Using Common Caulking Silicone)
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3.2 Produktivitet
Variationer i färg/fukt-balansen kan leda till en instabil emulsion av fukt 
i färgen, vilket leder till bristande överrensstämmelse av färger, flammig-
het i tonplattor, igenslagning av rasterpunkter och längre torktider. En 
tryckpressoperatör måste ha stor erfarenhet för att kontrollera alla dessa 
faktorer. Tryckaren måste ha goda mekaniska kunskaper och ett bra färg-
seende för att tyda och matcha upplagan mot ett eventuellt förprovtryck, 
en förlaga eller original. En grundläggande förståelse för kemi är också en 
väsentlig nödvändighet. Kemin som i detta sammanhang kallas presskemi, 
innefattar faktorer som vattnets hårdhet (dH), pH, konduktivitet, alkohol-
iblandning, färgens upptagande av vatten och substratets absorption.

Då tryckprocessen vid ett vattenfritt förfarande blir en renodlad meka-
nisk process, så reduceras en mängd känsliga processvariabler. Intaget går 
snabbare då man inte behöver uppnå någon färg/fukt-balans vid uppstart. 
Färgjusteringar svarar relativt snabbt om man jämför med traditionellt 
offsettryck. Kontrollen av toning styrs genom temperaturkontroll istället 
för fuktvattenmängd. Detta sker individuelt per färgverk, då olika färger 
har varierande temperaturnivåer som är optimala. (Nordström, Jan-Erik 
P.)

Elimineringen av fuktvattnet medför snabbare intag, vilket medför hö-
gre produktivitet. Fuktrelaterat underhåll reduceras, mindre pappersspill 
och förhoppningsvis snabbare torktider.

3.3 Kvalitet
Trycksak- och annonsköpare söker hög kvalitet och överrensstämmande 
färgreproduktion. Vid traditionellt förfarande är man begränsad i valet 
av rastertäthet. Det är den höga punktförstorningen som sätter dessa be-
gränsningar. Vid användande av för höga rastertätheter i förhållande till 
papperskvalitet, så slår det lätt igen i bilders mörka partier. Eftersom inget 
fuktvatten används vid vattenfritt förfarande så reduceras punktförstor-
ningen betydligt. Rastertätheter på mellan 300 och 400 lpi är inte ovanligt 
vid vattenfri offset. Dessa faktorer innebär att färgrymden blir större och 
man kan i och med detta återge fler toner än vid traditionell tryckning.

En annan orsak till den reducerade punktförstorningen är själva kon-
struktionen av plåten. Den vattenfria plåten kännetecknas av ”färgmot-
tagliga brunnar” jämfört med en platt färgmottaglig yta som hos den 
traditionella plåten. Dessa nedsänkningar (2µm) fungerar som stödjande 
väggar för färgen då den överförs från plåten till gummiduken.

Misspass orsakad av fan-out existerar inte då inget fuktvatten finns.
En bättre tryckkvalitet uppnås även på material som inte absorberar 

vatten så som plast och syntetiska papper. Traditionellt tryck på sådana 
tryckbärare har orsakat problem då materialet inte kan absorbera fukt, 
vilket får fukten att vandra tillbaka uppåt i tryckpressen och in i tryckfär-
gen. Detta medför en överemulgering av fukt i tryckfärgen vilken medför 
en instabil tryckprocess och en avsevärt sämre torkning.

3.4 Miljö
Tryckare exponeras dagligen av farliga lösningsmedel som visat sig ha ne-
gativ effekt på lever, njurar, lungor och kan ha påverkan på nervsystemet.

Vattenfri offset minskar mängden fuktvattenrelaterade flyktiga orga-
niska lösningar såsom IPA från tryckprocessen. Några av dessa flyktiga 
organiska lösningar har exempelvis blivit förknippade med försämringen 
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av jordens skyddande ozonlager och därmed den globala uppvärmningen.  
I Schweiz är det t.ex. skatt på IPA. Även en helt vattenlöslig tryckfärg har 
länge varit under utveckling via ett samarbete mellan Sun Chemical och 
KBA. Tester utförda av KBA i Tyskland indikerar att denna typ av färg 
ger goda resultat på många olika typer av substrat. Färgen lanseras under 
namnet Shark. Med en sådan tryckfärg är det rent praktiskt möjligt för 
ett tryckeri att bli helt fria från flyktiga organiska lösningar. Detta skulle 
inte bara vara bättre för miljön utan också skapa ett bättre arbetsklimat. 
Bortsett från denna färg har även BASF + ANI, Flint-Schmidt, Classic 
Colors m.fl. färg för Cortinan.

Tryckerier som trycker vattenfritt har visat sig spara mycket vatten, 
uppgifter finns på en reducerad vattenåtgång på 250 000 liter vatten på 
ett år. (http://www.waterless.org) Detta är vatten som kan användas för 
andra nyttigare ändamål, som att drickas exempelvis.

Reduceringen av fukt innebär snabbare intagningstider, då man slipper 
invänta en stabil fukt/färgbalans. Reduceringen av fukt medför också att 
man snabbare når korrekt pass mellan delfärgerna. Snabbare intagnings-
tider innebär också mindre pappersspill vilket sparar på miljön.

3.5 Det vattenfria systemet 
Ett vattenfritt trycksystem består av tre huvudsakliga komponenter. Den 
vattenfria plåten, speciella tryckfärger och en tryckpress utrustad med ett 
kontrollerat temperatursystem.

3.5.1 Plåt
Torays vattenfria plåt är baserad på en slags laminat-teknik. Precis som 
konventionella plåtar, så har denna plåt en bas av aluminium. Ljuskänslig 
fotopolymer är förenat som ett skikt på aluminiumet och ett två tusendels 
mm (2µm) tunt silikonskikt är applicerat på fotopolymeren.

En vattenfri tryckplåt klarar av mellan 150 000 och 600 000 tryck på 
ett bestruket papper beroende på plåt och fabrikat. Vid tryck på grövre 
papperskvaliteter reduceras dessa siffror betydligt. Alla Torays plåtar är 
återvinningsbara och passar alla vanliga ark- och rullpressar.

3.5.2 Färg 
Färgerna som används vid den vattenfria offsetmetoden är speciellt fram-
tagna för att motstå temperaturvariationer, men det är ändå viktigt att 
hålla en konstant temperatur under tryckningen då färgerna vid förhöjda 
temperaturer bryts ned med toningstendenser som följd. För låga tempera-
turer medför att färgen blir fastare och klibbet högre, vilket kan medföra 
att färgen hänger sig i färgkistan eller att färgen inte fäster på plåtens 
färgvänliga ytor.

Den största skillnaden mellan de vattenfria och konventionella färgerna 
är hartserna (bindemedlet) som används. Hartserna för vattenfri färg är 
valda för dess reologiska egenskaper och tenderar att ha en högre viskosi-
tet än hartser använda i konventionella färger.

Fig. 8

Källa: www.waterless.org

Fig. 9

Källa: www.waterless.org
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3.5.2.1 Färg till Cortinan
Vid val av färg till Cotinan bör följande krav uppfyllas:

• Färgen måste vara pumpbar från färgbehållaren till pressen. Färgen  
måste kunna mata pressen oavsett temperatur.

•Färgen ska passa system med aniloxvalsar, vilka används till att mäta 
upp färg till övriga valsar. Färgen ska därmed med lätthet kunna flöda 
konsekvent in och ut ur aniloxvalsens celler vid alla tänkbara presshastig-
heter för att säkerställa en precis infärgning av plåten.

• Färgen ska passa pressens optimala temperatur vid tryckning. Cortinans 
temperatur är hårt kontrollerad för att plåtens oleofoba ytor inte ska ta 
upp färg (torrtoning) och för att upprätthålla en konstant densitet. Därför 
måste Cortinans aniloxvalsar hållas mellan 22,24-36,14 ˚C oavsett press-
ens hastighet eller tryckdensitet.

• Färgen ska passa papperssubstratet. Tidningspapper har en svaghet, då 
det lätt släpper ifrån sig pappersfragment, vilket leder till noppor i trycket. 
Vattenfri färg förvärrar detta problem, då det inte finns något fuktvatten 
som rensar bort fragmenten. Därför är färgens klibb och stabilitet särskilt 
viktigt. Att använda gummidukar med högt QR-tal motverkar också detta 
problem.

• Färgen ska passa vattenfria plåtar. Färgen måste helt kunna skilja på 
plåtens tryckande- och icketryckande ytor och kunna göra detta, då press-
en går på högsta fart. Egenskaper såsom reologi och ytspänning är sär-
skilt viktiga här.

3.5.3 Temperaturkontroll
På grund av den högre initiala viskositeten hos vattenfria tryckfärger upp-
står värme i valsarna av friktionen och bearbetningen av färg mellan val-
sarna. Något fuktvatten finns ju inte heller som kan kyla värmealstringen.
Det är p.g.a. denna värme som kylsystem krävs för  att precisera tempera-
turen i pressen. Det  vanligaste systemet är där kylt vatten pumpas genom 
rivvalsarna. Temperatursystemets funktion är att cirkulera tillräckligt 
med kylvätska genom valsarna för att avlägsna värmen som är genererad 
av de mekaniska rörelserna i maskinen och därmed motverka färgens vis-
kositetssänkning. Det är viktigt att notera att denna typ av system inte 
är designad för att kyla färgen utan snarare för att hålla dess temperatur 
konstant genom hela upplagan. Då pressen stått stilla och därmed är kall, 
kan färgen även värmas. Målet är att att upprätthålla konstant tempera-
tur och hålla färgens viskositet konstant.

3.6 Plåtleverantörer
Det finns både positivt och negativt arbetande vattenfria plåtar.
För närvarande finns tre aktörer på marknaden som levererar plåt avsedd 
för vattenfri tryckning. 

• Japanska TORAY 
• Amerikanska PRESSTEK 
• Amerikanska KPG (Kodak Polychrome Graphics)

Varken Agfa eller Fuji har någon vattenfri plåt utan satsar endast på pro-
cessfria plåtar. Kodak har satsat lite på vattenfria plåtar under märket 
KPG, men står inte för plåtarna själva utan det är i själva verket Toray 
plåtar i egen förpackning. Dessa är dock bara tillgängliga på den ame-
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rikanska marknaden. KPG är på tillbakagång. (Liwendahl, Lars - Agfa), 
(Gustavsson, Fredrik - Fuji), (Eriksson, Björn - Kodak)

Björn Eriksson på Kodak kunde dock meddela att tryckerier som trycker 
vattenfritt ofta har termiska CTP-anläggningar från dem. Creo Trendset-
ter News är vanlig hos vattenfria tryckerier. (Creo är uppköpt av Kodak).

Toray tillverkar dels en ljuskänslig analog plåt som kräver film och fram-
kallning, dels en CTP-plåt (830nm) som i folkmun kallas Emerald, Sunny 
etc. (RG5, RL5, RL7). Snart kommer LL7. Torays plåtar går att baka vil-
ket höjer upplagelängden.

Pressteks plåt kallas Pearl Dry och är en CTP-plåt. Den används mycket 
i DI- (Direct Imaging) pressar såsom Heidelberg QM-DI, Omni Adast DI 
och KBAs Karat 74.

KPG’s bidrag till den vattenfria marknaden är en CTP Thermoplåt som 
kallas Scorpion Thermal waterless Plate.

Samtliga CTP-plåtar kan hanteras i dagsljus och exponeras med ter-
miska CTP-anläggningar, d.v.s. exponeras med ljus inom intervallet 830-
1064 nm.

3.6.1 Exponering
Exponering av plåten görs genom traditionellt förfarande med vakuum och 
ljuskälla. Exponeringstiden för plåten är ungefär den samma som för de 
flesta konventionella plåtar. Under exponering filtreras UV-ljuset genom 
filmen, passerar plåtens silikonlager och träffar fotopolymerlagret vilket 
”släpper taget” om silikonskiktet ovan. Fotoreaktionen är väldigt precis och 
plåten kan återge upplösningar så fina som 6µm, vilket stödjer en punkt-
storlek från 0,5-99,5% vid 175 lpi.

CTP-plåtar fungerar i stort sett på samma vis. Skillnaden är att silikon-
skiktets bindningar med det färgvänliga polymerskiktet släpper taget vid 
exponering av termiskt ljus vid våglängder mellan 830-1064 nm beroende 
på fabrikat. Då ingen film behövs fås en första generationspunkt direkt på 
plåten, vilket bidrar till högre kvalitet. Termiska plåtar är även binära, 
d.v.s. antingen blir det en punkt eller så blir det ingen punkt, vilket även 
det är positivt ur kvalitetssynpunkt. (Handbook of Print Media, sid 617-620)

3.6.2 Framkallning
Efter exponering är plåten redo för framkallning. Framkallningsutrust-
ningen för den vattenfria plåten är unik och använder sig utav speciella 
kemikalier och mekanisk behandling av plåten. En roterande borste skra-
par försiktigt bort den avlägsnade silikonen som släppt från fotopolymer-
skiktet. Den färdigframkallade plåten har nu en icke-tryckande yta be-
stående av oleofobt (färgfrånstötande) silikon. På den tryckande ytan har 
silikonet avlägsnats för att blottlägga det färgvänliga fotopolymerskiktet. 
Den här metoden tillåter plåten att selektivt attrahera och stöta bort färg 
utan användandet av något fuktvatten.

Enkla tillägg kan göras på den vattenfria plåten genom att skrapa bort 
silikonskiktet för att blottlägga det färgvänliga skiktet under. Det går ock-
så att måla på nytt silikon där det repats bort eller exponerats med hjälp 
av en flytande silikonlösning, alternativt värmepenna eller värmepistol 
respektikive värmefläkt som smälter repor under drift. (Nordström, Jan-
Erik P.)

Sensitivity of
plate A/plate B

Pixel on
plate A

Pixel on
plate B

LocationFluctuation
width

Gaussian intensity
profile (typical for
laser beams)

Intensity profile with
steep edge (e.g., beam
forming via light valve)

Till höger ses en punkt exponerad på termoplåt 
med en Creo Trendsetter. En rak exponeringsprofil 
utan punktskugga.

Källa: Handbook of Print Media

Fig. 10
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3.8 Fördelar, vattenfri offset
• Fuktvattnet elimineras ---> inget slöseri på dricksvatten
• Mer distinkta rasterpunkter, mindre variation.
• Snabbare intag (behöver inte balansera fukt och färg) vilket reducerar 
pappersspillet.

• Ingen belastning på miljön (Ingen IPA).
• Inget underhåll av presskemi (pH-mätning, konduktivitetsmätning, dH-
mätning, IPA-mätning, rengöring av fuktbehållare).

• Ingen kostnad för IPA och fuktkoncentrat.
• Fuktorsakade problem elimineras, såsom igenslagning av 3/4 toner, di-
verse torkproblem som kan uppstå vid t.ex. för lågt pH, för mycket koncen-
trat och för hårt vatten, mindre dimensionsförändringar i papperet vilket i 
vissa fall kan ge upphov till bättre pass mellan färgerna. (Gäller främst vid 
tryckning i stora pressar på papper med fiberledden i tryckriktningen).

• Stabilare punktförstoring, högre tryckkontrast (Krel) ---> möjlighet till 
användande av högre rastertätheter.

• Mindre avsättningar på gummiduk och mottryck ---> lägre förbrukning 
av vaskmedel + torkpapper.

• Inget vatten emulgeras in i färgen vilket förutom stabilare punktförsto-
ring och högre Krel innebär renare och  klarare färger, vilket i sin tur 
leder till större färgomfång. Fler toner, kulörer kan alltså återges i ett 
vattenfritt förfarande.

3.9 Nackdelar, vattenfri offset
• Plåt dyrare
• Färg dyrare
• Plåtar känsliga för hantering, klarar färre rotationsvarv
• ”Torrtoning” vid för mycket färgpålägg och för kall eller för varm tryck-
press.

• Temperaturkänslig process
• Viskositetsproblem
• Högre risk för nappning och därmed noppor i trycket
• Vid för låg temperatur kan färgen hänga sig i färgkistan, vara svår att 
pumpa, fäster inte på plåt.
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4. KBA Cortina

4.1 Bakgrund
KBA tillverkade Cortina-pressen för att kunna upprätthålla tidningars 
konkurrenskraft mot Internet, för reklam och information.

Detta har gjorts genom att skära ner på produktionskostnader, standar-
disera produktionsprocesser och öka kvaliteten. Det stora antalet av färg, 
papper, plåt, pre-press och post-press leverantörer engagerade i Cortina 
projektet reflekterar dess vida acceptans hos industrin.

Färgtillverkare såsom Sun Chemical, Siegwerk, Huber München, Tre-
nal, Lindgens, Flint, Gebruder Schmidt, BASF och Epple, är involverade i 
Cortina’s utveckling.

Likaså är pappersleverantörerna UPM Kymmene, StoraEnso, Zwingen, 
SCA, Palm, Perlen Papier, Norske Skog, Aylesford Newsprint, Volga Paper, 
Myllykoski, Igepa group, Matussiere et Forest och Holmen Paper.

4.2 Teknik
Den största fördelen med Cortinan är dess kompakta storlek. Den kan 
trycka tidningar i fullfärg, gummi-mot-gummi, och är med sin 4-high kon-
struktion endast 3,7 meter hög.

Med tanke på storleken har Cortinan högre pagination och färgmöjlig-
heter än konventionella tornbaserade pressar. Cortinan har en maximal 
rotationshastighet på 40 000 rpt och erbjuder en mängd nya inslag för att 
förenkla hanteringen av pressen och underhåll m.m.

Det mest nymodiga av dessa är Cortinans torn som kallas ”Stepin”, vil-
ka kan liknas en sorts garderob som via en knapptryckning glider isär för 
enkelt underhåll. Andra egenskaper är axellösa motorer till cylindrarna, 
automatiskt eller halvautomatiskt plåtbyte, KBA:s välbeprövade rullställ 
Pastostar RC, ett kedjebaserat system för automatisk bandragning (chain 
web-up system) och rullås med automatisk förinställning m.m. Utöver det-
ta är Cortinan världens första tidningspress som helt och hållet är utveck-
lad och tillägnad vattenfri offset.

Banfladder är inget vanligt förekommande problem trots färgens initia-
la högre klibb, men cylindrarna är ändå något förskjutna i förhållande till 
varandra för att undvika detta. Kontrollpunkter för banspänningen finns 
bl.a. vid infeedern, ovanpå tornet, vändstängspaketet och rtf:en. (Rundén)

Cortinan är tillgänglig som en enkel- eller dubbelbred variant och är 
dubbelrund. Idag tillverkar KBA dock endast den dubbelbreda-dubbelrun-
da varianten. Motivet är att prislappen för de båda varianterna är ungefär 
densamma, varför en enkelbred-dubbelrund variant inte anses vara ett 
ekonomiskt försvarbart alternativ. (Rundén, Håkan)

4.2.1 Färgverken
Det patenterade färgverket utan knivar, Newsflow, som återfinns hos 
Cortinan, är speciellt utvecklat för vattenfri offset och höga tryckhastig-
heter.
Cortinan är den första tidningpressen som trycker coldset med ett 150 
linjers raster som standard.

Färg är matad till plåtarna kontinuerligt oavsett färgtäckning, via en 
sorts rakel, en aniloxvals och två färgformvalsar. Två oscillerande rivval-
sar och ytterligare två färgvalsar säkerställer en fullständigt jämn färgfilm.
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Fig. 11 Aniloxvalsen säkerställer en precis färgupp-
mätning genom att applicera en ny färgfilm 
till plåtarna för varje cylindervarv. Färgen 
som inte tas upp av plåten blir bortstruken av 
rakeln och går tillbaka till färgcirkulations-
systemet.

Aniloxvalsen har en livstid på flera hundra 
miljoner rotationsvarv och skickas iväg då den 
behöver en ny beläggning.

Färgfilmens tjocklek tvärsöver cylinder-
bredden kan preciseras för att passa med de 
relevanta kvalitetsnormerna och kontrolleras 
från styrbordet genom att justera anilox och- 
plåtcylindrarnas temperatur. För att stödja 

standardiserad produktion, rekommenderar KBA dock, att använda den 
referensinställning som ställs in före leverans. Den elektroniska tempera-
turkontrollkurvan som är lagrad i pressens mjukvara reglerar automatiskt 
anilox och plåtcylindrarnas temperatur i relation till tryckhastigheten.
(KBA Cortina, broschyr)

4.2.2 Växellösa, axellösa motorer
Tornen har separata motorer införlivade för varje gummicylinder, plåtcy-
linder och andra delar i tryckverken. Sammanlagt har Cortinan 24 moto-
rer per torn. Detta underlättar hanteringen under intag, underhåll och för 
flygande plåtbyten, d.v.s. plåtarna för nästkommande jobb kan monteras 
medan rådande jobb fortfarande trycks. Det axellösa drivsystemet elimine-
rar behovet av oljesmörjning.

Att ha fördelade separata motorer gör det enklare att uppgradera au-
tomatisering och att installera utrustning i efterhand såsom DI-system 
(direct imaging) om behov finns. Enligt Håkan Rundén (direktör, KBA 
Nordic) är det dock inte troligt att computer-to-press är ett genomförbart 
alternativ till nuvarande computer-to-plate anläggningar. Cortinan är 
dock förberedd för detta.
(KBA Cortina, broschyr)

4.2.3 Rullås med automatisk förinställning
En stor orsak till bristande tryckkvalitet är dåligt inställda valsar i tryck-
verket. Att ställa in dessa kan av erfarenhet vara ganska tidskrävande. 

Rullås med automatisk förinställning innebär, att intrycket av samtliga 
valsar i tryckverken ställs in automatiskt via en knapptryckning. Felin-
ställda valsar justeras härmed på ca. 2 minuter. (Rundén, Håkan)

Att justera valsar manuellt kan ta flertalet timmar.

4.2.4 Automatiskt plåtbytessystem
Ska man hinna trycka många olika produkter är det ologiskt att behöva ha 
en nertid på 20-30 minuter för plåtbyte mellan varje tryckning. Automa-
tiska plåtbytessystem reducerar tiden betydligt.

KBA menar att deras automatiska plåtbytessystem byter samtliga plå-
tar simultant på mindre än 2 minuter (eg. 100 sek.) Detta skulle i prak-
tiken kunna innebära att tre stycken upplagor á 2 000 ex. kan tryckas på 
ca. 15 minuter inklusive plåtbyten vid en maximal hastighet av 40 000 rpt 
enkelproduktion.

Cortinans zonlösa färgverk Newsflow:

1. Gummicylinder
2. Plåtcylinder
3. Aniloxvals (keramisk & tempererad)
4. Färgformvalsar
5. Oscillerande rivvalsar
6. Färgvalsar
7. Rakel (Doctor blade)
8. Färgmatning
9. Retur av färg
10. Färgkista med integrerad färgpump

(2000 / (40000/60) x 3 = 9 minuter + (3x2)
= 15 minuter
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Helautomatiska plåtbytessystem innebär, att plåtarna till nästkom-
mande upplaga placeras i kassetter vid varje trycktorn under tiden som 
rådande upplaga trycks. Då pressen stannas hoppar de gamla plåtarna ut 
och de nya plåtarna monteras automatiskt.

Ett halvautomatiskt plåtbytessystem, vilket är standard, innebär att 
själva fastmonteringen av plåtarna på plåtcylindern görs automatiskt, men 
att det krävs manskraft för att ta ut resp. mata in plåten. Ska det gå fort 
krävs 2 personer / trycktorn. Monteringen underlättas dock då skarvzonen 
inte är förskjuten 90 ,̊ vilket är vanligt förekommande för att undvika att 
skarvzonen (diket) dunsar i varandra. Då Cortinans skarvzon är så smal 
(ca. 2mm) behövs inte en sådan konstruktion. Därmed behöver plåtcylin-
dern bara stannas i ett läge för att byta hela plåtraden. Ett halvautoma-
tiskt plåtbyte bör uppskattas till minst 15 minuter. (Rundén, Håkan)

Se Bilaga B för skissade tidtabeller över dagstidningsproduktionen, för 
Dalarnas Tidningar, med Cortina-pressen. Tabellerna innefattar nuva-
rande och antagen kommande produktion av dagstidningar med hel- resp. 
halvautomatiskt plåtbyte, en inställningstid på en minut och med en press-
hastighet på 37 500 rpt.

4.2.5 Kedjebaserat bandragningssystem
Ett bandragningssystem underlättar förberedelserna innan produktion, då 
det är ergonomiskt och går snabbt. Bandragningssystemet som är installe-
rat på pressens drivsida, har en maximal hastighet av 40m/min och klarar 
av att dra många olika banor till antingen samma eller olika falstrattar. 

På grund av dess AC-motorer (motorer drivna med växelström) kan ba-
norna dras antingen individuellt, tillsammans eller i följd. Den AC-drivna 
kedjan drar och leder banorna från rullställen till falstratten via räls och  
avledare. Partiella banor är initialt positionerade på drivsidan och sedan 
automatiskt ledsagade till aktuell position. 
(Innovations in webbing-up), (Handbook of Print media, sid 267-268)

4.2.6 Superstructure och fals
Cortina-pressens kompakta storlek bidrar till korta bandragningar. Till 
pressen finns från KBA två klaffalsar (jaw folder) att tillgå, vilka leve-
reras tillsammans med pressen (andra typer finns också att tillgå, men 
räknas då som tillval). Dessa falsar benämns som KF3 och KF5.

Är pressen dubbelbred, så består falsen av två falstrattar placerade 
bredvid varandra. Varje falstratt tar då en varsin banhalva och sammanför 
dessa senare. Är pressen enkelbred består falsen av en falstratt.

KF3 klarar att med enkelproduktion (collect) falsa upp till 80 broadsheet, 
vilket motsvarar 160 tabloid. Detta motsvarar 10 banor med en 2:2 press, 
5 banor med en 4:2 press. Falsen har en maximal utmatning på 75000 tid-
ningar / timme. Detta innebär att pressen inte kan gå på maximal fart vid 
dubbelproduktion. Enligt Håkan Rundén är en gånghastighet på 37500 
rpt antagligen lagom både vid enkel- och dubbelproduktion.

KF5 klarar att med enkelproduktion falsa upp till 96 broadsheet, vilket 
motsvarar 192 tabloid. Detta motsvarar 12 banor med en 2:2 press, 6 banor 
med en 4:2 press. Falsen har en maximal utmatning på 90000 tidningar / 
timme, vilket gör att den klarar pressens maximala fart även vid dubbel-
produktion. En bra gånghastighet är dock precis som tidigare 37500 rpt.

Båda falsarna är identiska, men KF5:an har större cylinderomfång och 
går därmed också i något lugnare takt. Se Bilaga B för bilder.
(Rundén, Håkan), (http://www.kba-print.com)

Fig. 12

Ett exempel på ett automatiskt bandragnings-
system.

Källa: Handbook of Print Media, sid. 268
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Genomförande

5. Dalarnas Tidningar

Dalarnas Tidningar bildades år 1987 genom en sammanslagning av Falu-
Kuriren AB och Dalarnes Tidnings- och Boktryckeri AB. Tidningarna 
tryckta hos Dalarnas tidnings- och Boktryckeri AB var opolitiska och Falu 
Kuriren oberoende liberal och så är fallet än idag.

Dalarnas Tidningar är ett medieföretag som ger ut tidningarna Falu 
Kuriren, Borlänge Tidning med Södra Dalarnes Tidning, Nya Ludvika 
Tidning och Mora Tidning. Tidningarna har en sammanlagd upplaga på 
65 200 ex och har 146 000 läsare.

Övriga affärsområden inom koncernen är Mediatryckarna; ett civil-
tryckeri, som trycker reklamtidningar, kundtidningar och samhällsinfor-
mation i tabloidformat. SDR Svensk Direktreklam Falun, som distribuerar 
direktreklam i Falun, Borlänge, Säter, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och 
Älvdalen. Mix Megapol, reklamradio med lokala nyheter från Dalarnas 
Tidningar.

Koncernen omsatte ca 250 MSEK 2004 och har ca 220 anställda. An-
nonsintäkterna och upplageintäkterna står för ca 50% vardera.

Dalarnas Tidningar har sitt huvudkontor i Falun, där de gemensamma 
ledningsfunktionerna finns samlade. I Falun finns också den gemensam-
ma prenumerationsavdelningen och även administrationen.
(http://www.dalarnastidningar.se)

5.1 Nuvarande kapacitet hos Dalarnas tidningar
Dalarnas Tidningars tryckeri har en något modifierad presspark, vilken 
byggts ut i 3-4 etapper allteftersom dess kapacitet behövts utökas.

Vid bildandet av Dalarnas Tidningar år 1987, hade tryckeriet en linje 
bestående av 12 pressar med horisontell banföring av fabrikatet Solna 
Distributor som trycker 2 + 1. Denna linje har sedan utökats med ytter-
ligare fyra likadana pressar. Vidare har fyra pressverk som trycker 1 + 1 
monterats ovanpå fyra pressar i denna linje. Den senaste investeringen i 
pressparken är två stycken 4-high verk (som trycker 4 + 4, vertikal banfö-
ring) av fabrikatet WEB2000. Dessa installerades runt år 2002 och ställ-
des vid sidan av ovanstående presslinje och sammankopplades till denna 
via en något avancerad vändstängsmekanism.

Pressarna trycker gummi-mot-gummi och bygger på enkelrund och en-
kelbred teknik, vilket i tabloidformat ger åtta sidor primasekunda per cy-
lindervarv. Vid tryck med halvrullar ges möjlighet att trycka fyra sidor 
primasekunda. Med helrullar kan totalt nio banor dras till falstratten, vil-
ket sammanlagt ger en tabloidtidning på 72 sidor varav 56 sidor kan vara 
i fullfärg och resterande 16 sidor i tvåfärg.

Pressparken är utrustad med tre falstrattar. Två av dessa är placerade 
mellan tryckverk 8 och 7 (se Bilaga A). Den tredje falstratten är placerad 
högt ovanför de förstnämnda falstrattarna i ett torn, en så kallad bal-
longfals. Denna används nattetid vid produktion av tidningar, såsom Falu 
Kuriren, vilken består av två delar, där del 2 ligger i del 1.
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5.2 Packsal
Packsalen har god kapacitet. Packsalen består av två linjer för pakete-
ring - en småbuntslinje och en storbuntslinje. Adressering och etikettering 
skrivs via en bläckstråleskrivare på A4, vilken läggs på respektive bunt. 
Inslagning sker automatiskt. 

Den goda kapaciteten uppnås via en buffert bestående av tre uppsam-
lingshjul. Skulle det bli stopp i packsalen, rullas tidningarna upp på hju-
len. På så vis behöver inte tryckpressen stannas. Sammanlagt finns 20 
stycken hjul. Skulle upplagorna öka skulle det dock behövas mer personal 
här, då all lastning görs för hand.

6. Produktionsmöjligheter med Cortina

Företagets nuvarande press (Bilaga A) kan trycka följande paginationer:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72

Av dessa har endast följande paginationer fullfärgsmöjlighet:
4, 8, 16, 24, 32, 40.

Övriga paginationer ger:
12 sidor (10 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg) = 1 helrulle (8 sidor fullfärg), 1 halvrulle (2 
sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg)

20 sidor (18 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg) = 2 helrullar (16 sidor fullfärg), 1 halvrulle 
(2 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg)

28 sidor (26 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg) = 3 helrullar (24 sidor fullfärg), 1 halvrulle 
(2sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg)

36 sidor (34 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg) = 4 helrullar (32 sidor fullfärg), 1 halvrulle 
(2 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg

44 sidor (42 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg) = 5 helrullar (40 sidor fullfärg), 1 halvrulle 
(2 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg)

48 sidor (44 sidor fullfärg, 4 sidor tvåfärg) = 5 helrullar (40 sidor fullfärg), 1 helrulle (4 
sidor fullfärg, 4 sidor tvåfärg)

52 sidor (46 sidor fullfärg, 6 sidor tvåfärg) = 5 helrullar (40 sidor fullfärg), 1 helrulle (4 
sidor fullfärg, 4 sidor tvåfärg), 1 halvrulle (2 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg)

56 sidor (48 sidor fullfärg, 8 sidor tvåfärg) = 5 helrullar (40 sidor fullfärg), 2 helrullar 
(8 sidor fullfärg, 8 sidor tvåfärg)

60 sidor (50 sidor fullfärg, 10 sidor tvåfärg) = 5 helrullar (40 sidor fullfärg), 2 helrullar 
(8 sidor fullfärg, 8 sidor tvåfärg), 1 halvrulle ( 2 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg)

64 sidor (52 sidor fullfärg, 12 sidor tvåfärg) = 5 helrullar (40 sidor fullfärg), 3 helrullar 
(12 sidor fullfärg, 12 sidor tvåfärg)

68 sidor (54 sidor fullfärg, 14 sidor tvåfärg) = 5 helrullar (40 sidor fullfärg), 3 helrullar 
(12 sidor fullfärg, 12 sidor tvåfärg), 1 halvrulle (2 sidor fullfärg, 2 sidor tvåfärg)

72 sidor (56 sidor fullfärg, 16 sidor tvåfärg) = 5 helrullar (40 sidor fullfärg), 4 helrullar 
(16 sidor fullfärg, 16 sidor tvåfärg)
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6.1 Cortina enkelbred-dubbelrund, 2:2
Vid enkelproduktion trycker varje torn 16 tabloidsidor i fullfärg, 
gummi-mot-gummi. Med sex torn, ger detta en tabloid på 96 sidor, 
16+16+16+16+16+16.

Vid dubbelproduktion trycker varje torn 8 tabloidsidor, gummi-mot-gum-
mi. Med sex torn ger detta en tidning på 48 sidor, 8+8+8+8+8+8.

Tabloider på endast 4 sidor kan tryckas genom dubbelproduktion och halv-
rullar. Med sex torn kan detta ge en tidning på 24 sidor, 4+4+4+4+4+4.

Dubbelproduktion, halvrulle
4, 8, 12, 16, 20, 24

Dubbelproduktion, helrulle
8, 16, 24, 32, 40, 48

Enkelproduktion, helrulle
16, 32, 48, 64, 80, 96

Att kunna kombinera helrullar, trekvartsrullar, halvrullar och kvartsrul-
lar med varandra ger flexibilitet och bidrar till att fler olika paginatio-
ner kan tryckas. Då kvartsbanor körs ensamma kan det vara nödvändigt 
att gå ned i hastighet, men blir då lättare med tjockare papperskvaliteter. 
(Rundén, Håkan)

I skrivandets stund saknas kunskap om huruvida alla kombinationer 
som redovisas nedan och på nästföljande sida är praktiskt genomförbara. 
Vissa kombinationer kanske är mindre stabila än andra.

Dubbelproduktion, kombination av 3 helrullar och 1 halvrulle (24 + 4):
28

Dubbelproduktion, kombination av 4 helrullar och 1 halvrulle (32 + 4):
36

Dubbelproduktion, kombination av 5 helrullar och 1 halvrulle (40 + 4):
44

Med denna konfiguration av Cortinan går rent teoretiskt följande sidor att 
trycka i fullfärg:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 64, 80, 96

Jämfört med företagets nuvarande press, faller följande sidor bort och går 
därmed inte att trycka: 52, 56, 60, 68, 72
Civiltryck med dessa sidantal har under åren 1997-2004 endast varit 
1,05%.

Jämfört med företagets nuvarande press tillkommer följande sidantal:
80, 96



Tobias R. Hulterström
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi
Utredning huruvida Dalarnas Tidningars 

produktion passar en KBA Cortina

24

6.2 Cortina dubbelbred-dubbelrund, 4:2
Vid enkelproduktion trycker varje torn 32 tabloidsidor i fullfärg, gummi-
mot-gummi. Med tre torn ger detta en tabloid på 96 sidor, 32+32+32.

Vid dubbelproduktion trycker varje torn 16 tabloidsidor, gummi-mot-
gummi. Med tre torn ger detta en tabloid på 48 sidor, 16+16+16.

Tabloider på endast 4 sidor kan tryckas genom dubbelproduktion och 1/4-
delsrullar. Med tre torn kan detta ge en tidning på 12 sidor, 4+4+4.

Kombination av olika banbredder kan även ge följande paginationer:

Dubbelproduktion, kombination av 1 helrulle och 1 3/4-delsrulle (16 + 12): 
28

Dubbelproduktion, kombination av 1 helrulle och 2 3/4-delsrulle (16 + 24): 
40

Dubbelproduktion, kombination av 2 helrullar och 1 3/4-delsrulle (32 + 12): 
44

Dubbelproduktion, kombination av 2 helrullar och 1 halvrulle (32 + 8):
40

Dubbelproduktion, kombination av 1 helrulle och 1 1/4-delsrulle (16 + 4): 
20

Dubbelproduktion, kombination av 1 3/4-delsrulle och 1 halvrulle (12 + 8): 
20

Enkelproduktion, kombination av 1 helrulle och 1 3/4-delsrulle (32 + 24): 
56

Enkelproduktion, kombination av 2 helrullar och 1 3/4-delsrulle (64 + 24): 
88

Enkelproduktion, kombination av 2 helrullar och 1 halvrulle (64 + 16):
80

Enkelproduktion, kombination av 1 3/4-delsrulle och 1 halvrulle (24 + 16): 
40

Med denna konfiguration av Cortinan går med andra ord följande sidor att 
trycka i fullfärg:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96

Jämfört med företagets nuvarande press, faller följande sidor bort och går 
därmed inte att trycka: 52, 60, 68
Civiltryck med dessa sidantal har under åren 1997-2004 endast varit 
0,73%.

Jämfört med företagets nuvarande press tillkommer följande sidantal:
80, 88, 96

Jämfört med den enkelbreda, dubbelrunda konfigurationen av Cortinan, 
tillkommer följande sidantal: 56, 72, 88

Jämfört med den enkelbreda, dubbelrunda konfigurationen av Cortinan, 
faller inga sidor bort.

Dubbelproduktion, 1/4-delsrulle
4, 8, 12

Dubbelproduktion, halvrulle
8, 16, 24

Enkelproduktion, halvrulle
16, 32, 48

Dubbelproduktion, 3/4-delsrulle
12, 24, 36

Enkelproduktion, 3/4-delsrulle
24, 48, 72

Dubbelproduktion, helrulle
16, 32, 48

Enkelproduktion, helrulle
32, 64, 96

Då kvartsbanor körs ensamma kan det vara 
nödvändigt att gå ned i hastighet. Att köra 
kvartsbanor blir lättare med tjockare pap-
perskvaliteter.
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7. Utveckling & variation i trycksaksproduktion
Här kommer förklaringar och tankegångar kring de diagram som hittas 
i Bilaga C-G. Diagrammen är skapade utifrån faktiskt statistik från åren 
1997-2004.

7.1 Tidningstryck
Dagstidningarna trycks nattetid och består som tidigare nämnts av Falu 
Kuriren, Borlänge Tidning med Södra Dalarnes Tidning, Nya Ludvika 
Tidning och Mora Tidning. Mora Tidning utkommer tre gånger i veckan 
och övriga tidningar sex dagar i veckan. Tidningarna har en sammanlagd 
upplaga på 65 200 ex.

7.1.1 Förklaring, Bilaga D
Det övre diagrammet visar samtliga tidningarnas utveckling vad gäller 
upplagelängd under tidsaxeln 1997 - 2004. Notera att Borlänge Tidning 
och Södra Dalarnas Tidningar slogs ihop till en tidning år 2000. Vidare 
tillkom en ny tidning i produktionen 2001, Nya Ludvika Tidning.
Tidningsupplagorna har legat förhållandevis stabilt under denna tioårspe-
riod med undantag för Falu-Kuriren som har minskat något.

Det undre diagrammet visar en sammanslagning av samtliga tryckta 
tidningar årsvis under samma tidsperiod som den övre figuren. Diagram-
met visar att sammanslagningen av Borlänge tidning och Södra Dalarnas 
Tidning gav en sammanlagd merförsäljning jämfört med om dessa två tid-
ningar skulle ha tryckts och sålts var för sig. Dessutom tillkom ju år 2001 
även Nya Ludvika Tidning vilken även den bidrar till att fler tidningar 
trycks idag. De sammanlagda upplagorna ses nu minska något, vilket till 
stor del beror på att Falu-Kuriren minskar i upplagor.

7.2 Civiltryck
Civiltidningarna trycks dagtid och antalet civiljobb som trycks / år är 
starkt beroende av hur välmående landet är i övrigt.

7.2.1 Förklaring, Bilaga E
Civiltryck är väldigt konjunkturberoende, varför antalet civiljobb går i 
cykler. Detta görs särskilt tydligt i det övre diagrammet där det samman-
lagda antalet civiljobb per helår jämförs med stockholmsbörsen mätt med 
All-Share (SAX) 1998-2004. IT-kraschen åren 2000-2002 märks lika väl 
hos antalet civiljobb som på stockholmsbörsen. Antalet civiljobb minskar 
i samma takt som Ericsson-aktien störtdyker. Dagens blygsamma så kall-
ade högkonjunktur är också tydlig åren 2002-2004, vilka inte alls är lika 
tydligt markerade som uppgången åren 1998-2000.

Den undre figuren visar ett diagram med två stycken y-axlar där de 
sammanlagda upplagorna står i relation till de sammanlagda tryckta si-
dorna per helår. Huruvida det är en slump eller en blivande trend tycks 
det som att trots lågkonjunktur och en blygsam högkonjunktur åren 2000-
2004, så väljer trycksaksköparna att trycka upp tidningar med högre pagi-
nation, men i mindre upplagor. Detta talar för en investering av en Cortina 
press, då den har lika stora paginationsmöjligheter som konkurrenterna 
om inte större tack vare dess kompakta storlek. Små upplagor är heller 
inga problem tack vare den vattenfria tekniken. Den nya pressparken bör 
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därmed ha högre paginationsmöjligheter än den nuvarande. Den bör minst 
kunna trycka tabloider upp till 80 sidor, eller kanske t.o.m. 96 eller 112 si-
dor. D.v.s. fem, sex, eller sju trycktorn med en 2:2 press. Tre eller fyra torn 
med en 4:2 press, vilket ger 96 resp. 128 sidiga tabloider.

7.2.2 Förklaring, Bilaga F
Samtliga diagram i Bilaga E försöker åskådliggöra spridning och variation 
av civiltrycksproduktionen. Det övre diagrammet visar den sammantagna 
spridningen av sidantalet i relation till upplagelängden hos samtliga civil-
jobb tryckta under åren 1997-2004.

Det mellersta diagrammet åskådliggör minsta, största och medelupp-
lagan hos respektive sidantal. Diagrammet visar att spridningen är stor, 
men med tanke på medelupplagan, är de stora upplagorna väldigt få.

Det undre diagrammet visar antalet civiljobb per sidantal och år. 

7.2.3 Förklaring, Bilaga G, sida 1
Det övre diagrammet visar det sammanlagda antalet upplagor per sidan-
tal. Det säger inte mycket, men ligger till grund för de nästföljande dia-
grammen. Då det har varit stor variation på antalet civiljobb per år med 
tanke på konjunktursvängningar har det varit lönlöst att titta på var år 
för sig. Istället har ett medel beräknats utifrån åren 1997-2004.

Det undre diagrammet visar det genomsnittliga antalet upplagor per 
sidantal uträknat utifrån föregående diagram.

7.2.4 Förklaring, Bilaga G, sida 2
Det övre diagrammet visar sidantalens frekvens procentuellt sett utifrån 
åren 1997-2004. Diagrammet visar att 4-sidiga och 16-sidiga tidningar är 
de mest frekvent tryckta tidningarna, varför det är särskilt viktigt att 
Cortinan kan trycka dessa paginationer.

Det undre diagrammet visar medelupplagan år för år, men också ett 
sammanslaget medel för åren 1997-2004, vilket visar att medelupplagan 
för civiltryck totalt sett ligger på dryga 30 000 ex. Vid sidan av har fram-
räknats att 34% av samtliga civiljobb ligger på 1 000-10 300 ex.

7.2.5 Förklaring, Bilaga H
Utifrån statistiken för civiltryck åren 1997-2004, kan en uppskattning gö-
ras av antalet plåtbyten som kommer att behöva göras med den nya press-
en. I detta fall räknas det med att den vattenfria plåten obakad, klarar 
minst 120 000 cylindervarv innan den behöver bytas. En plåt kan visser-
ligen även behövas bytas p.g.a. plåtsläpp, att plåten spricker eller dylikt, 
men detta tas dock inte upp här då detta beror mer på slumpen.

Det övre diagrammet visar ett uppskattat första plåtbyte utifrån nämnd 
statistik. Den del av upplagorna som överstiger 120000 ex. uttrycks även 
i procent. Hänsyn tas ej till eventuella upplagor som skulle behöva fler än 
endast ett plåtbyte.

Det mellersta diagrammet visar en uppskattning av ett andra plåtbyte. 
Principen är den samma som för det föregående diagrammet. Upplagor 
som endast kräver ett plåtbyte är dock borträknat här. Hänsyn tas ej till 
eventuella upplagor som skulle behöva fler än två plåtbyten.

Det undre diagrammet visar den totala mängden uppskattade plåtbyten 
med vattenfri plåt utifrån statistiken. Upplagor som skulle kräva upp till 
fem plåtbyten har noterats, men dessa är försvinnande små. Totalt sett 
kräver 5,19% av Dalarnas Tidningars produktion ett plåtbyte.
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8. Slutsats

Utifrån mina beräkningar kan följande slutsatser stolpas upp:

• Ingen dagstidning överstiger 30 000 ex.

• Medelupplagan för civiltryck ligger på 30 797 ex.

• Del av sammantagna upplagor som överstiger 120 000 ex. och därmed 
antas behöva ett plåttbyte ligger på 5,19%. Av dessa utgör endast 0,52% 
upplagor som antas behöva fler än ett plåtbyte. Om en plåt från Toray 
bakas kommer mindre än 0,66% (eg. 0,05%) av samtliga upplagor behöva 
ett plåtbyte, vilket kan sägas vara en försumbar siffra.

• Många små upplagor trycks. Upplagor mellan 1 000-10 300 ex. utgör ca. 
34% av samtliga upplagor utifrån statistik. Härmed finns mycket makula-
tur att spara in på.

Under Drupa demonstrerades pressen och praktiskt kan sägas att press-
sen inte behöver fler än 200 makulaturtryck. (Nordström, Jan-Erik P.) 
Enligt Håkan Rundén behöver KBA:s betapress ofta inte mer än 20 maku-
laturtryck innan godkänt tryck.

• Ett helautomatiskt plåtbytessystem är nödvändigt för att hinna trycka 
alla nuvarande och tillkommande dagstidningar. Hänsyn har i detta fall 
inte tagits till att vissa tidningar kanske går att trycka i dubbelproduk-
tion, utan har beräknats på enkelproduktion.

• 4:2 pressen är ett minst lika bra val som 2:2 pressen. Med 2:2 pressen (6 
torn) hade 98,95% av alla civiljobb under åren 1997-2004 kunnat tryckas. 
Motsvarande siffra för 4:2 pressen (3 torn) är 99,27%. Jämfört med nuva-
rande press tillkommer med 2:2 pressen sidorna 80 och 96. Med 4:2 press-
en tillkommer sidorna 80, 88 och 96.

Med 4:2 pressen krävs dock att en stor del av jobben trycks i dubbelpro-
duktion vilket innebär att dubbla plåtmängden behövs, vilket är en nack-
del.

• Pressen har passerat utvecklingsstadiet. Med de nya färgerna går det 
att trycka på tidningspapper av både standardtyp och förbättrat. (Rundén, 
Håkan)

Utifrån detta kan därmed en investering av en KBA Cortinapress sägas 
vara mycket passande för Dalarnas Tidningars produktion av både dags-
tidningar och civiltryck. Denna investering medför inte bara mindre ma-
kulatur utan även ett signifikant kvalitetslyft vad gäller tryckkvalitet och 
dessutom är det ett bra miljöval.
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9. Diskussion

I arbetet ”Jämförelse av produktions- och kostnadseffektivitet mellan kon-
ventionell rulloffset och vattenfri rulloffset” redovisas att vattenfri offset 
ur kostnadssynpunkt är att föredra framför konventionell offset. I detta 
arbete har det visat sig att även företagets produktion lämpar sig mycket 
bra för denna teknik och specifik tryckpress.

Jämfört med företagets nuvarande press kan en 2:2 press visserligen 
inte trycka paginationerna 52, 56, 60, 68 och 72. En 4:2 press kan inte 
trycka paginationerna 52, 60, 68. Genom att exempelvis kolla på diagram-
met i Bilaga G, sida 2 ”Sidantal procentuellt 1997-2004”; ser man dock 
att dessa sidor står för en väldigt liten del av den totala produktionen av 
civiltidningar. De sidantal som dagstidningarna vanligtvis har saknades 
uppgift på varför hänsyn inte tas till dessa i detta fall.

Jämfört med företagets nuvarande press tillkommer sidorna 80 och 96 
med en 2:2 press. Med en 4:2 press tillkommer sidorna 80, 88, 96.

Det har under arbetets gång kommit fram att 2:2 pressen inte tillverkas 
längre. Det har dock framkommit i detta arbete att det inte är någon be-
gränsning att skaffa sig en 4:2 press istället för en 2:2 press. Först antogs 
att en 4:2 press inte kunde vara lika flexibel som en 2:2 press, men faktum 
är att 4:2 pressen kan trycka fler paginationer, då man kan kombinera 
flera olika banbredder. Detta uppnås dock i flertalet fallet genom att köra 
dubbelproduktion, vilket kan vara kostsamt då det krävs dubbla antalet 
plåtar. 

En 4:2 press kan därmed trycka fler paginationer av vad företaget idag 
kan producera än en 2:2 press. Dessutom kan 4:2 pressen trycka alla pa-
ginationer som en 2:2 kan trycka; inga sidor faller bort. En 4:2 press är 
därmed ingen begränsning, tvärtom kan den trycka fler paginationer än 
2:2 pressen med endast tre trycktorn istället för sex. Två torn på varandra 
(8/8), medger flygande plåtbyten, vilket sparar ytterligare tid för korta 
upplagor ifall banan inte stannas

Eftersom priset per tryckverk är den samma för en 2:2 som en 4:2, med-
för en 4:2 en prisreduktion på 50%. (Rundén, Håkan)

Med automatiskt plåtbyte kan man spara upp till 1,75 timmar i produk-
tionstid, d.v.s. man kan därmed trycka fler produkter på ett skift.

Vad gäller falsen, är antagligen en KF3 intressant, då det antagligen 
bara kommer att behövas 3 torn av 4:2-typen. Detta motsvarar 3 banor 
över vardera fals, vilken klarar 5 banor. Det finns därmed utrymme för 
senare utbyggnation med 2 torn om behov skulle finnas.

Idag har tryckeriet en ballongfals vilken används då exempelvis Falu-
Kuriren trycks. En sådan fals är tillval.

Under min vistelse på företaget uppmärksammades, att företgaget inte 
bara trycker civiljobb för hemmamarknaden utan har även kunder runt 
om i landet. Då det blir känt vilken bra tryckkvalitet den nya pressen pre-
sterar kan man nog räkna med en ännu större marknad. Den vattenfria 
tekniken i kombination med FM-raster blir ett resultat annonsköparna 
aldrig skådat.

Under en tryckpress levnadstid brukar man tala om en nyhetstid och 
återbetalningstid. Det gäller att utnyttja nyhetstiden så bra som möjligt 
och skaffa sig många nya kunder, vilka man kan leva på under återbetal-
ningstiden. (Nordstöm, Jan-Erik P.)
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Det ställs högre krav på den relativa luftfuktigheten då man trycker 
utan fuktvatten. Då inget fuktvatten fuktar papperet bildas statisk elek-
tricitet, vilket kan vara förödande för packsalen. Det kan t.o.m. börja slå 
gnistor. Den relativa luftfuktigheten ska inte understiga 50-55% vid 23˚C. 
(Nordstöm, Jan-Erik P.) Nya rutiner för hantering av plåt kan även vara 
nödvändig då de är något känsligare än traditionell plåt.

Slutligen är det viktigt att företagets ledning håller alla parter inom 
företaget informerade om vad ett eventuellt inköp av denna press kommer 
att innebära, inte minst tryckarna. Pressen innebär ett helt nytt arbets-
sätt jämfört med den gamla, vilket kan leda till negativitet då tryckarnas 
arbetserfarenheter och kunskaper inte får visa sitt rätta jag. Pressen har 
en hög grad av automation och jobbet kommer till stor del endast bestå av 
att ställa register. Likaså ställs högre krav på pre-press, då partiella efter-
justeringar då pressen är igång inte är möjliga.

Förhoppningsvis kommer den höga tryckkvaliteten som uppnås få alla 
stolta och glada.



Tobias R. Hulterström
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi
Utredning huruvida Dalarnas Tidningars 

produktion passar en KBA Cortina

30

10. Slutord

STORT TACK TILL grabbarna på Dalarnas Tidningars dagskift 

för en trevlig vistelse och som välvilligt svarat på mina frågor. 

Tack till min handledare Jan-Erik för idéer och uppslag, Rolf Hansson 

som alltid har svar på frågor, Håkan Rundén och Roger Swahn för 

informativa samtal. Tack även till Göran Bryntse - ansvarig för 

programmet Grafisk teknologi.
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Översikt, nuvarande 
presspark 
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Bilaga B

Tillhörande falsar till 
Cortina-pressen
http://www.kba-print.com

B1
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Tidning Upplaga Plåtbyte Trycktid Inställning Tryckstart Klar

FK 1 15000 00.00 00.24 00.01 21.45 22.10

FK 2 15000 00.15 00.24 00.01 22.25 22.50

BT / SDT 15700 00.15 00.26 00.01 23.05 23.32

MT 12300 00.15 00.20 00.01 23.47 00.08

NLT 9200 00.15 00.15 00.01 00.23 00.39

LK1 12750 00.15 00.21 00.01 00.54 01.16

LK2 12750 00.15 00.21 00.01 01.31 01.53

AB 27000 00.15 00.44 00.01 02.08 02.53

GD 29500 00.15 00.48 00.01 03.08 03.57

XXX

XXX

Tidning Upplaga Plåtbyte Trycktid Inställning Tryckstart Klar

FK 1 15000 00.00 00.24 00.01 21.45 22.10

FK 2 15000 00.02 00.24 00.01 22.12 22.37

BT / SDT 15700 00.02 00.26 00.01 22.39 23.06

MT 12300 00.02 00.20 00.01 23.08 23.29

NLT 9200 00.02 00.15 00.01 23.31 23.47

LK1 12750 00.02 00.21 00.01 23.49 00.11

LK2 12750 00.02 00.21 00.01 00.13 00.35

AB 27000 00.02 00.44 00.01 00.37 01.22

GD 29500 00.02 00.48 00.01 01.24 02.13

XXX

XXX

Konfiguration: Dubbelbred-dubbelrund, 4:2
Hastighet: 37500 rpt, enlelproduktion
Utmatning: 37500 tidningar / timme
Plåtbyteesystem: Halvautomatisk, 15 minuter
Inställningstid: 1 minut
Blått = Tillkommande tidningar

Konfiguration: Dubbelbred-dubbelrund, 4:2
Hastighet: 37500 rpt, enkelproduktion
Utmatning: 37500 tidningar / timme
Plåtbyteesystem: Helautomatisk, 2 minuter
Inställningstid: 1 minut
Blått = Tillkommande tidningar

Samma hastigheter gäller för den enkelbreda-dubbelrunda varianten, 
skillnaden dem emellan är att den sistnämnda kräver fler torn, då den 
har har lägre pagination / rotationsvarv. Utmatningeshastigheten är 
dock densamma.

Bilaga C, sida 1

Skissade tidtabeller 
över dagstidningspro-
duktion med Cortina.
Idé från Nyberg, Måns

C1
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Bilaga C, sida 2

Skissade tidtabeller 
över dagstidningspro-
duktion med Cortina.

Tidning Upplaga Plåtbyte Trycktid Inställning Tryckstart Klar

FK 1 15000 00.00 00.24 00.00 21.45 22.10

FK 2 15000 00.00 00.24 00.00 22.10 22.35

BT / SDT 15700 00.00 00.26 00.00 22.35 23.02

MT 12300 00.00 00.20 00.00 23.02 23.23

NLT 9200 00.00 00.15 00.00 23.23 23.39

LK1 12750 00.00 00.21 00.00 23.39 00.01

LK2 12750 00.00 00.21 00.00 00.01 00.23

AB 27000 00.00 00.44 00.00 00.23 01.08

GD 29500 00.00 00.48 00.00 01.08 01.57

DD 1 22100 00.00 00.36 00.00 01.57 02.33

DD 2 22100 00.00 00.36 00.00 02.33 03.09

DD 3 22100 00.00 00.36 00.00 03.09 03.45

DD 4 22100 00.00 00.36 00.00 03.45 04.21

DD 5 22100 00.00 00.36 00.00 04.21 04,57

XXX

Konfiguration: Dubbelbred-dubbelrund, 4:2
Hastighet: 37500 rpt, enkelproduktion
Utmatning: 37500 tidningar / timme
Plåtbyteesystem: Flygande plåtbyten, ingen tidsförlust
Inställningstid: 0 minut
Blått = Tillkommande tidningar
Rött = Dala-Demokraten i 5 editioner

C2

För att få utrymme för ytterligare tidningar finns anledning att räkna 
på en 8/8 press + en 4/4 press, eller två stycken 8/8 pressar. Då skulle 
även finnas utrymme för att trycka exempelvis Dala-Demokraten i fem 
upplagor ≈ 65000 tryck totalt under en natt. Detta uppnås genom att 
flera tidningar körs simultant bredvid varandra i två eller flera presslin-
jer. Exempelvis en 8/8 press + en 4/4 press, eller en 8/8 press + en 8/8 
press. En konkret tidtabell för ett sådant scenario har jag dock inte 
kunnat göra då underlag för hur många sidor vardera tidning vanligtvis 
har saknas. Ovanstående tidtabell är därmed endast en skiss och inte 
färdigställd. Med två presslinjer och flygande plåtbyten finns utrymme 
för fler tidningar och är en konfiguration väl värd att räkna på för att få 
fram vilken tidsbesparning som framkommer.
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Antal tryckta civiltidningar
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Total spridning i upplagor per sidantal 1997-2004
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Medelupplaga, civiltryck
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Upplagor överstigande 120000ex. - Uppskattat första plåtbyte
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Upplagor överstigande 240000ex. - Uppskattat andra plåtbyte
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Uppskattad mängd plåtbyten med vattenfri plåt av totala upplagor
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Bilaga I, sida 1

Färgen Shark från Sun 
Chemical, sida 1.

Sun Chemical Shark

Sun Chemical har utvecklat två olika typer av färgen Shark vilka båda 
möter de grundläggande kraven, men där den ena är helt unik.
Shark C är Sun Chemicals standardfärg för vattenfri offset och är baserad 
på konventionell oljebaserad färgkemi. Den har följande egenskaper:
• Optimala reologiska egenskaper
• Optimal färgstyrka
• Bra trappning
• Snabb sättning
• Resistent mot smetning
• Låg trådbildning
• Kan användas på en stor mängd substrat
• Kan användas vid många olika densiteter

Shark W är Sun Chemicals nya helt unika färg för vattenfri offset, baserad 
även den på konventinell färgkemi (oljebaserad), men med ny teknologi. 
Den har följande egenskaper:
• Optimala reologiska egenskaper
• Optimal färgstyrka
• Bra trappning
• Snabb sättning
• Resistent mot smetning
• Kan användas på en stor mängd substrat
• Kan användas vid många olika densiteter
• Ultralåg trådbildning
• Inga eller låga halter av flyktiga organiska föreningar, VOC
• Vattenlöslig (vattenbaserade vaskmedel kan användas, men även tradi-
tionella vaskmedel)

(Sun’s Project Shark aims to take bite out of waterless challenges), (McIn-
tosh, Sidney)

I1
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Bilaga I, sida 2

Färgen Shark från Sun 
Chemical.
Källa: McIntosh, Sid - Sun Chemical

I2


