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Sammanfattning
Projektarbetet har genomförts i samarbete med Stora Ensos forskningsenhet Falun Research Centre
(Research). Bakgrunden till projektarbetet är att Research har kunder som efterfrågat en metod för att
mäta mängden lack online vid offsettryckning. Syftet med projektet var att undersöka om det finns
någon eller några metoder för att mäta lackmängden samt att få en ökad förståelse hur olika parame-
trar i lackverket fungerar. Målet med projektet var att ta fram en väl fungerade metod. Två tryck-
ningar/lackeringar har genomförts, det första försöket utformades som ett reducerat faktorförsök där
man testade hur olika faktorer i tryckpressen påverkar lackmängden. Det andra försöket koncentrera-
des till att undersöka några få faktorer i lackverket. De metoder som användes för att uppskatta lack-
mängden var vägning, IR-analys, glans, vithet och ljushet. Det visade sig att vägningsmetoden inte fun-
gerade då resultaten från vägningarna inte stämde överens med resultaten från de andra mätmeto-
derna. Däremot finns ett starkt samband mellan IR- respektive glansmetoderna och lackmängden.   



DEGREE PROJECT
Graphic Arts Technology

Programme
Graphic Art Technology, 120p

Reg number
E2684GT

Year-Month-Day
03-06
Examiner
Åsa Lyne
Supervisor at the Company/Department
Robert Hagkvist

Exents
15 ECTS

Names
Niklas Tynelius

Company/Department
Stora Enso Research Centre Falun
Titlel

Evaluation of measuring methods to determine the quantity of varnish in offset printing on-line

Keywords
Varnish, measure method, IR-analys, gloss

Högskolan Dalarna
781 88 Borlänge
Röda vägen 3

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

Summary
This project has been made in cooperation with Stora Enso Research Centre Falun (Research). The
background of the project is that Research has customers who demand a method to measure the quan-
tity of varnish online in offset printing. The aim with the project is to investigate if any test method cor-
relates with the quantity of varnish and to improve the understanding of the variables in the varnis-
hing unit. The goal with the project is to develop a functional method. Two printing trials have been
performed. The aim with the first trial was to investigate how different factors in the printer influen-
ced the quantity of varnish using reduced factoranalysis. The aim of the second trial was to analyse only
a reduced numbers of factors in the varnishing unit. The methods that were used to measure the var-
nishing quantity are weighing, IR-analysis, gloss, whiteness and brightness. Results from the project
show that the weighing method does not work in this study due to basis weight variations of the sheets.
The results from weighing did not agree with the results from the other methods. On the other hand
there is a strong correation between the IR- and the glossmethods.  
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Bakgrunden till projektet är att Stora Ensos forskningsenhet Falun
Research Centre (Research) har kunder som efterfrågar möjlighet att
kontrollera och styra mängden lack vid on-line lackering i offsettryck-
ning. Det är mycket vanligt att kartong lackeras dels för att öka glansen
men framförallt för att ge kartongen en skyddande yta. Detta är nödvän-
digt för att kartongen inte ska se sliten ut efter t ex bearbetning i fals-
maskin.

1.2 Syfte
Litteraturstudier har genomförts för att bland annat undersöka om det
finns någon befintlig metod för att mäta lackskiktet. Två testtryckningar
genomfördes. Den första utformdes som en reducerad faktoranalys och
det andra testet analyserades endast ett fåtal faktorer.

1.3 Mål
Målet med projektet är att ta fram en väl fungerande mätmetod för att
styra mängden lack i pressen. Detta kan göras genom att t ex väga arket
före och efter lackning och därigenom bestämma lackmängden. En annan
tänkbar metod är att använda sig av kemisk analys genom att analysera
ett spårämne som tillsätts i lacken. En tredje metod man kan använda sig
av är att mäta glansen på de lackade ytorna. 

1.4 Avgränsningar
Provtryckningarna i projektet kommer att avgränsas till att endast berö-
ra vattenbaserade lacker i lackverket eftersom man enbart lackar med
dessa vid Research.

1.5 Metod
Glansmätningar gjordes med ett instrument av typen Zenhter 75, lack-
skiktet vägdes genom att väga utstansade ark, ljushet och vithet mättes
med en spektrofotometer av typen Elrepho. IR-analys gjordes genom att
mäta arken med IR-spektroskopi.

1.6 Tidsplan
(Se bilaga A)
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2 Introduktion
Under den första veckan av projektarbetet genomfördes en litteraturstu-
die i syfte att undersöka vilka möjliga metoder som fanns för att mäta
lackmängden. Det visade sig att liknande försök tidigare hade genomförts
på Research. Metoden man hade använt sig av vid tidigare försök var
vägning. Fem hela ark vägdes före tryckning samt 24 h efter
tryckning/lackering då man anser att total avdunstning skett vid den tid-
punkten. 

För att få ytterligare idéer på metoder så kontaktades forskningsinsti-
tut (Framkom) och tryckpresstillverkare (Heidelberg), men det visade sig
att det i dagsläget inte finns någon utvecklad metod för att mäta lack-
mängden online. Men däremot föreslogs föjande metoder som skulle
kunna utvärderas. Några av förslagen är följande:

- Genom kemisk analys där man tillsätter ett kemiskt ämne (Litium) i
lacken som sedan kan spåras och mätas för att därigenom fastställa lack-
mängden. Det som talar emot denna metod är att den är omständlig.

- Genom att mäta hur mycket lack som går åt vid lackning av ett visst
antal ark, kan man beräkna ut mängden lack i g/m2.

- Genom att utföra en NIR-analys (near infrared) på lackskiktet kan man
ta reda på skiktets tjocklek och därigenom bestämma lackmängden i
g/m2.

- Genom att väga arket före och efter torkad lackning kan man fastställa
lackmängden i g/m2.

- Genom IR-spektroskopi bestämma mängden lack genom att bestämma
absorbansen för styren (specifikt för lack) och kalciumkarbonat (specifikt
för bestrykningen). Är lackskiktet tjockt så sker en mindre relativ absor-
bans från bestrykningsskiktet.

- Genom att mäta glansen få en uppskattning av lackmängden då glan-
sen är beroende av lackmängden.

- Genom att mäta vihet och ljushet få en uppuppskattning av lackmäng-
den

Efter rekommendationer beslutades att vägningsmetoden skulle använ-
das till att börja med, då det är en relativt enkel metod och den enda
investeringen som behövde göras var ett inköp av ett stansverktyg med
måttet 150 x 90 mm. Övriga metoder som det beslutades skulle användas
var Glans, IR-analys, vithet och ljushet.
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3 Material och metoder

3.1 Lacker
Lackerna kan delas in i tre huvudgrupper efter sammansättning. 

3.1.1 Vattenbaserad lack
Vattenbaserad lack används på Research och är den lacktyp som har ökat
mest de senaste åren. Lackning med vattenbaserade lacker sker med ett
separat lackverk on-line i tryckpressen. Lacken består av 40-50 procent
fasta akrylpolymerer som är fint fördelade i vatten. Övriga tillsatser är t
ex korrosionsinhibitorer, konserveringsmedel, ytaktiva ämnen och ami-
ner. Det som sker när lacken torkar är att de fasta beståndsdelarna bil-
dar en sammanhängande polymerfilm. Vattenbaserade lacker torkar dels
genom absorption i papperet, men framförallt genom avdunstning.
Genom att värma lacken med infraröda strålar så påskyndas vattnets
avdunstning. I Heidelbergs IR-tork kombineras kortvågs- och mellan-
vågsstrålande lampor. De korta vågorna tränger in på djupet medan mel-
lanvågsstrålarna verkar på ytan. Enligt Heidelberg är den optimala lack-
mängden 3-4 g/m2 i torkat tillstånd. Fördelarna med vattenlacker är
bland annat att man kan uppnå hög glans samt att lacken är slittålig.
Torkningen sker snabbt och det innebär att man behöver lite eller inget
sprutpulver alls. Ingen gulning uppstår och lacken är luktfri, samt att
vattenbaserade lacker är miljövänliga. Nackdelarna är att vattenbasera-
de lacker inte lämpar sig bra för partiell lackering samt att det finns risk
för deformering av papper vid låga ytvikter på grund av att pappret
expanderar vid upptag av vatten.

3.1.2 Övertrycksfernissa
Övertrycksfernissa har i princip samma sammansättning som en arkoff-
setfärg men saknar pigment. Den är baserad på oljor och lösningsmedel.
Cirka 75 procent av lacken består av fasta beståndsdelar. Torkningen
sker på kemisk väg genom att molekylerna i lacken binds ihop till ett nät-
verk. Lackning med tryckfernissa sker från det sista färgverket. En för-
del med övertrycksfernissa är att partiell lackering är möjlig att genom-
föra. Nackdelarna med övertrycksfernissan är bland annat att lackskik-
tet blir tunt, det finns risk för att lackskiktet gulnar samt att torkningen
sker långsamt.  

3.1.3 UV-lack
UV-lack härdas snabbt genom ultravioletta strålar som gör att hela skik-
tet polymeriseras till en fast film. Fördelarna med UV-lack är att glansen
blir mycket hög. Genom att hela skiktet polymeriseras så blir lackskiktet
mycket hårt och tåligt. Torkning med UV-strålning gör att skiktet torkar
mycket snabbt och att sprutpulver inte behöver användas. Nackdelarna
med UV-lacker är att det krävs bra ventilation för att undvika miljöpro-
blem samt att det är höga lack- och energikostnader. 
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3.2 Tryckpressen
Tryckpressen som finns på Research är en arkoffsetpress från Heidelberg
(Speedmaster SM 74) med sex färgverk samt ett lackverk on-line. Här
testtrycker man olika kartong- och papperskvaliteter med avseende på
bland annat tryckglans, tryckdensitet och sättningstid. Färgens densitet
styrs från Heidelbergs manöverpulpet CPC 21 spektrofotometer. 

3.3 Lackverk

3.3.1 Konventionellt lackverk
Heidelberg säljer två typer av lackverk. Det som skiljer lackverken åt är
hur lacken överförs till lackdukscylindern. Det öppna systemet som finns
på Research är ett konventionellt lackverk och fungerar så att lackdopp-
valsen i lacktråget för över lacken till doseringscylindern, som i sin tur för
över lacken till lackdukscylindern. De faktorer som påverkar lackmäng-
den är framförallt lackdoppvalsens hastighet och lackdoseringscylinderns
intryckning mot lackdoppvalsen. Lackverket på Research består av föl-
jande delar:

3.3.2 Kammarrakelsystem
Kammarrakelsystemet  är den andra typen av lackverk. Där sker överfö-
ringen till lackdukscylindern genom ett slutet system, där lacken överförs
via en kammare till en graverad cylinder. En av fördelarna med kam-
marrakelsystemet är att man genom användning av rastercylindrar med
olika rastertäthet kan variera lackmängden. En annan fördel med kam-
marrakelsystemet är att man får en jämnare överföring.
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(Figur 1). Konventionellt lackverk

1. Lacktråg

2. Lackdoppvals

3. Lackdoseringscylinder

4. Lackdukscylinder

5. Dubbelrund mottryckscylinder



3.4 Försök 1 Reducerat faktorförsök 
Ett reducerat faktorförsök har genomförts i arkoffsetpressen. Syftet med
försöket var att se hur olika faktorer och samspelet mellan dessa påver-
kar lackmängden. Försöket genomfördes för att öka kunskapen om hur
olika funktioner i lackverket påverkar lackmängden (se figur 2).
Provtryckningen utformades så att varje faktor i försöket angavs med
endera av två nivåer, det vill säga med antingen ett högt (+) eller ett lågt
(-) värde.

I försöket testades fem faktorer som ansågs påverka lackmängden.
Faktorerna som ingick i provtryckningen var lackdoppvalsens hastighet
(A), mottryckscylinderns intryckning mot kartongen (B), tryckhastighe-
ten (C), torktemperaturen (D) och doseringscylinderns intryckning mot
gummiduken (E). Provtryckningen delades in i 16 tryckomgångar där
varje omgång hade olika inställningar i pressen. Inställningarna för
dessa tryckomgångar anges i tabellen för reducerade faktorförsök (se
figur 3). Övriga tryckbetingelser var konstanta genom hela provtyck-
ningen. Inställningarna gjordes från tryckpressens styrpulpet och
bestämdes i samråd med tryckaren. 
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(Figur 2)

Prov nr M A B C D E AB AC AD AE Resultat
1 + - - - - - + + + +
2 + + - - + - - - + -
3 + - + - + + - + - -
4 + + + - - + + - - +
5 + - - + + + + - - -
6 + + - + - + - + - +
7 + - + + - - - - + +
8 + + + + + - + + + -
9 + - - - - + + + + -
10 + + - - + + - - + +
11 + - + - + - - + - +
12 + + + - - - + - - -
13 + - - + + - + - - +
14 + + - + - - - + - -
15 + - + + - + - - + -
16 + + + + + + + + + +

_y+
_y-

_y+ - _y-
Nämnare 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Effekt

(Figur 3)

Faktor (-) (+)
A Lackdoppvalsens hastighet 30% 70%
B Mottryckscylinderns intryckning mot kartong 0,20mm 0,25mm
C Tryckhastighet 9000 ark/h 12000ark/h
D IR-tork 37° C 41˚ C
E Lackcylinderns intryckning mot lackdukscylindern  -0,4mm 0,2mm



3.4.1 Konstanta tryckbetingelser
Lacken som användes vid försöket var en vattenbaserad högglansig lack
från Akzo-Nobel som är vanlig på marknaden. Kartongen som användes
vid försöket var Koppargloss med ytvikten 200 g/m2 från Fors bruk som
är en kartongkvalitet som ofta lackas. Vid tryckningen användes en
modifierad variant av standardlayouten som används för Fors. Ändring-
arna som gjordes var att 400%-ytan och den otryckta ytan blev något stör-
re, detta var nödvändigt för mätningarnas skull.

Färg: Lito Flora NT, Akzo-Nobel Inks

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

Kartong: Koppargloss 200 g/m2, KM3 (prov nr: 8, 9,
11, 13) Ordernr; 633223 

Lack: Super High gloss, Akzo-Nobel 

3.4.2 Sammanställning av försöket
Efter att mängden påförd lack per tryckomgång räknats fram så notera-
des dessa värden i tabellens resultatkolumn. För att räkna fram effekten
för varje faktor så adderades alla resultat från de positiva nivåerna som
sedan subtraherades med resultatet från de negativa nivåerna. Summan
av detta blev den totala effekten för varje faktor. (se bilaga B) 

3.5 Försök 2
I detta försök testades olika hastighetet på lackdoppvalsen samt olika
intryckningar mellan lackdoppvalsen och lackdoseringscylindern. En
hårdare intryckning ger en bredare lackrand på lackdoppvalsen. Fyra
olika lackkurvor testades, dessa kurvor ska kompensera för tryckhastig-
heten genom att öka lackdoppvalsens rotationshastighet. Syftet med
detta försök var att undersöka hur dessa parametrar påverkar lack-
mängden (se figur 4). 
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3.5.1 Tryckordning

3.5.2 Konstanta tryckbetingelser

Färg: Lito Flora NT, Akzo-Nobel Inks

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

Kartong: Kopparwhite 200 g/m2, KM3 Fors 
(ordernr: 415878) 

3.5.3 Konstanta betingelser i lackverket

Lack: Super High gloss, Akzo-Nobel 

Gummidukens intryckning
mot doseringsvalsen 0,10 mm

Gummidukens intryckning
mot kartongen 0,20 mm

IR-tork 37º C i torkpartiet.
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Försök duktorhastighet (%) Lackrand (mm) Lackkurva Presshastighet (ark/h)
1 30 3 - 9000
2 50 3 - 9000
3 70 3 - 9000
4 30 2 - 9000
5 50 2 - 9000
6 70 2 - 9000
7 25 3 1 9000
8 25 3 1 12000
9 25 3 2 9000

10 25 3 2 12000
11 25 3 3 9000
12 25 3 3 12000
13 25 3 4 9000
14 25 3 4 12000

(Figur 4)



3.6 Mätmetoder

3.6.1 Vägning
För att bestämma mängden lack på arket användes ett stansverktyg som
skar ut en rektangel på 150 x 90 mm. Stansningen på det lackade pro-
verna genomfördes genom att arket placerades mellan en stansplatta av
stål och ett plastunderlägg som sedan pressades ihop med hjälp av en
pressmaskin från fysikaliska provningen på Research. Stansningen gjor-
des på den otryckta (lackade) delen av arket samt på ett olackat ark.
Sedan vägdes de utstansade bitarna på en känslig våg med en noggrann-
het 0,1 mg, och skillnaden angavs som lackmängden i g/m2. 

Vid försök 1 användes totalt fyra pallar med kartong. Dessa pallar hade
lite varierande ytvikter vilket berodde på att kartongerna var från ett för-
sök med olika inställningar i kartongmaskinen. Fem ark från varje pall
vägdes och medelvärdet för varje pall angavs som papperets ytvikt från
tryckomgångarna. Vägningen av de lackade arken genomfördes vid tre
tillfällen, efter ca 8 minuter, 24 timmar och efter tre veckor. Vid första till-
fället vägdes endast två utstansade ark per tryckomgång och sedan väg-
des fem ark per tryckomgång. Lackmängdens medelvärde från varje
omgång noterades i trycktabellens resultatkolumn. Vid försök 2 gjordes
endast en vägning efter 24 h på fyra ark från varje tryckomgång. Arken
från de båda tryckomgångarna förvarades i luftkonditionerade utrym-
men vid en temperatur på 23º C och en relativ luftfuktighet på 50%. 

3.6.2 IR-analys
Tre veckor efter att testtyckningen genomförts analyserades proverna vid
kemiavdelningen organisk analys på Research. Med IR-spektroskopi
(FTIR, ATR-analys, med 1 mm2 mätyta) bestämdes absorbansen för våg-
längden 877 cm-1 (specifikt för kalciumkarbonat i bestrykningen) och våg-
längden 699 cm-1 (specifikt för styren i lackskiktet). Förhållandet mellan
absorbansen vid 699 cm-1 och 877 cm-1 är ett mått på mängden lack i
ytskiktet, från ett tjockt lackskikt blir bidraget från styren större än från
ett tunnare skikt. Mätningarna gjordes på fyra delytor för varje prov.

3.6.3 Glansmätning
Glansmätningar gjordes för att utvärdera om det kan användas för att
bestämma olika lackmängder. För att mäta glansen användes en glans-
mätare (Zehntner 75), som mäter andelen reflekterat ljus från pappersy-
tan med en vinkel på 75 grader. Maximal glans är 100%. Glansmätningar
genomfördes på alla tryckomgångar efter fem minuter, samt efter två-
respektive tre veckor. På fyra av tryckomgångarna gjordes även mät-
ningar efter 24, 48, 72 timmar och efter en vecka. Vid det första tillfället
mättes glansen på två ark per tryckomgång och vid de övriga tillfällena
genomfördes mätningar på fem ark. På varje ark gjordes fyra mätningar
på 400%-ytan och lika många på den otryckta ytan.

3.6.4 Vithets- och ljushetsmätning 
Vithet och ISO-ljushet mättes med spektrometer av typen L&W Elrepho
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för att se om dessa faktorer påverkades av lackmängden. Vid mätning av
vithet belystes de lackade proverna med D-65/10º-ljus som motsvarar
dagsljus utomhus. Vithet är ett subjektivt intryck som varierar mellan
olika människor. De flesta upplever att ett prov med en svag blåtoning
upplevs som vitast. ISO-ljushet mättes med C/2º-ljus. Måttenhet saknas
men uttrycks i procentenheter. Ljusheten bestäms genom reflektansen
från blåviolett ljus med en våglängd på 457 nm.

4 Resultat

4.1 försök 1 reducerat faktorförsök

4.1.1 Samband mellan Glans och IR-analys
Det uppstod ett relativt högt samband mellan glans- och IR-mätvärder-
na. Sambandet uppmättes till R2 = 0,68 (se figur 5). Ett R2-värde på 1.0
ger ett fullständigt samband. Korrelering mellan övriga mätmetoder är
så pass låga att de inte anses relevanta för denna studie (se figur 6).
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(Figur 5)

Mätmetod R2

 Vägning IR-analys 0,02
Glans 0,01
Vithet 0,34
Ljushet 0,14

IR-analys Glans 0,68
vithet 0,05
ljushet 0,04

Glans vithet 0,1
ljushet 0,01

vithet ljushet 0,75

(Figur 6)



4.1.2 Glans
Glansen uppmätt från faktorförsöket skiljde sig relativt lite åt mellan
tryckomgångarna. Den högsta glansen uppmättes till 95,6 % och den läg-
sta till 90,2 % (se figur 7), differensen var alltså endast 5,4 %. Detta är
relativt små variationer då ett olackat ark har en glans på ca 50 %. Detta
tyder på att en liten mängd lack ger en stor ökning av glansen. 

Utav de parametrar som testades i detta försök hade IR-torkens tempe-
ratur (D) (se figur 8) störst inverkan. Effekten var relativt liten ca -3,37
% på den otryckta ytan. Detta innebär att glansen blev något högre vid
den lägre torktemperaturen. Övriga faktorer hade en liten påverkan på
glansen.
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Glansmätningar gjordes vid olika tidpunkter efter tryckningen. Dessa
mätningar genomfördes på den lackade (otryckta) delen samt på den
lackade 400%-ytan. Glansen på 400%-ytan sjönk med ca 8 enheter i inter-
vallet 5 minuter till 24 timmar. Efter 24 timmar hade glansen ett kon-
stant värde. Glansen på den otryckta ytan var däremot i stort sett kon-
stant med tiden (se figur 9). 

4.1.3 IR-analys
Variationerna i förhållandet mellan absorbansen för styren och kalcium-
karbonatet från tryckomgångarna låg mellan 0,93 och 2,33 enheter (se
figur 10). 
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Den faktor som hade störst påverkan på resultatet var IR-torken (D) vid
den lägre temperaturen (37º C). Detta resultat är inte väntat då IR-tor-
kens temperatur rent teoretiskt inte ska påverka lackmängden nämn-
värt. Däremot kan IR-torken påverka glansen Övriga faktorer som hade
stor effekt på IR-analysen var mottryckscylinderns intryckning mot kar-
tongen (B) samt samspelet mellan lackdoppvalsens hastighet och IR-tor-
ken (AD) (se figur 11). 

4.1.4 Visuell bedömning
Rent visuellt går det att se små skillnader i glans mellan proverna mel-
lan de högsta och lägsta lackmängderna. Vitheten är en annan parame-
ter som uppvisar en synbar skillnad men den är dock väldigt liten. De
prover som har ”lite” lack upplevs mer vita än ett prov med ”mycket” lack.
Från de tryckomgångar där mycket lack har överförts till arket uppstår
det en vall i bakkanten på arke., Det gör att lackskiktet inte hinner torka
och klibbar ihop sig i dessa partier. De ark som har låg lackmängd upp-
levs som flammiga. Detta beror på att lackmängden inte räcker till för att
bilda ett sammanhängande lackskikt över hela arket.
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4.2 försök 2

4.2.1 Glans
Det blev ingen ökning i glans när duktorhastigheten ökades från 30 till
50%, men från 50-70% så steg glansen en aning, dvs från 92,4% till 93%.
När lackranden mellan duktorvalsen och doserinsvalsen minskades från
3 till 2 mm steg glansen ytterligare. I försökspunkt 6 uppmättes den hög-
sta glansen (94,2%). Ur glanssynpunkt verkar det som om lackkurvorna
har överkompenserats för hastigheten då glansen blev högre vid den
snabbare presshastigheten. I övrigt var det ingen större skillnad i glans
mellan kurvorna (se figur 12). 

4.2.2 IR-analys
Försökspunkterna 2-7 valdes ut för IR-mätningar då dessa ansågs mest
relevanta att testa. Det visade sig att förhållandet mellan absorbansen
för Styren (699 cm-1) och Kalciumkarbonat (877 cm-1) ökade vid en snab-
bare rotation på lackdoppvalsen. Lackmängden steg ytterliggare när
lackranden minskades. Fyra mätningar gjordes på varje test och medel-
värdet från dessa angavs som mätvärde. På vissa av mätpunkterna upp-
stod extremvärden. Dessa ströks från försöket (se figur 13).
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4.2.3 Samband mellan Glans och IR-analys
Det blev ett starkt samband mellan Glans- och IR-metoderna, där R2-vär-
det blev 0.96 (se figur 14). Övriga metoder hade låga samband.
Mätvärderna kan ses i bilaga C. 

4.2.4 Visuell bedömning
En visuell bedömning av provpunkterna gjordes där man tittade på lack-
skiktets jämnhet och hur arket såg ut i bakkant. Alla provpunkterna
hade ett jämnt lackskikt men på några provpunkter hade arken klistrats
ihop genom att det byggts upp en lackvall i detta parti. Orsaken till detta
är att intryckningen var för hårt inställd mellan doseringscylindern och
lackdukscylindern. Det som uppstår är att lacken pressas undan i tryck-
nypet och överskottet av lack hamnar som en vall i bakkanten på lack-
dukscylindern. Detta fenomen uppstår vid en ökning av lackdoppvalsens
hastighet och eller vid en smalare lackrand mellan lackdoppvalsen och
doseringscylindern. För att undvika detta måste man samtidigt minska
intryckningen mellan doseringsvalsen och lackdukscylindern så att lack-
doppvalsen klarar av att överföra ett tjockare lackskikt. 
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5 Diskussion
Glansmetoden som användes här är en beprövad mätmetod. Det går inte
att se några direkta samband mellan glansen och lackmängden från väg-
ning i denna studie. Rent teoretiskt ska det finnas ett samband mellan
dessa parametrar då glansen ökar vid en större lackmängd. Däremot
finns ett sådant samband mellan glans- och IR-metoderna där en ökad
lackmängd ger en hög glans.

Att metoden med vägningen inte fungerade beror troligtvis på att det
finns ytviktvariationer mellan arken. För att undvika ytviktsproblemati-
ken skulle man kanske ha lackat halva arket och stansat ut en lackad och
en olackad yta ur samma ark. Detta skulle ha minskat risken för ytvikt-
svariationer.

Det uppstod en del variationer i resultatet från IR-mätningarna. Dessa
skulle kanske kunna kringgåtts om man utfört mätningar på en större
yta. Värdet på lackmängden från IR-analysen anges utan enhet. För att
IR-analysen ska kunna ange ett mått på lackmängden i g/m2 så måste IR-
värderna kalibreras mot en given lackmängd. Detta skulle kunna funge-
ra om man t ex i ett laboratorium applicerade en given mängd lack på ett
ark med given ytvikt och därigenom uppskatta lackmängden och sedan
översätta IR-värderna till g/m2.

Från försök 1 konstaterades att den lägre torktemperaturen gav högre
glans än den högre temperaturen. Vad det beror på går bara att spekule-
ra i, men en möjlig orsak kan vara att en högre torktemperatur ger en
lägre viskositet hos lacken. Detta kan medföra att lacken tränger djupa-
re ner i kartongens porer och på så sätt minskar andel lack kvar på ytan
vilket i sin tur medför en lägre glans.

Syftet med försök 2 var att undersöka hur olika hastigheter på lack-
doppvalsen påverkar lackmängden. På tryckeriet upplever man att lack-
mängden inte ökar nämnvärt vid en hastighetsökning. Rent teoretiskt
ska det dock bli en ökning vid en högre rotationshastighet. Hastigheterna
som testades på lackdoppvalsen var 30, 50 och 70%. Dessa hastigheter
ställdes in från tryckpressens manöverpulpet. 

Den faktor som påverkar lackmängden allra mest är den lackrand som
bildas i trycknypet mellan lackdoppvalsen och doseringsvalsen. Ett hårt
nyp mellan dessa valsar ger en bredare lackrand än ett lösare nyp. Den
smalare lackranden ger en ökad överföring av lackmängden. Lackranden
uppmättes till 3 mm, sedan justerades valsnypet så att lackranden blev 2
mm bred.  Intryckningen mellan valsarna är ingen inställning man nor-
malt gör. Därför går det inte att justera detta valsnyp från styrpulpeten,
utan det gjordes manuellt i lackverket. Tanken med omställningen var
att testa hur stor ökningen blev vid en smalare lackrand. På styrbordet
finns det fyra stycken kompensationskurvor för lackering. Dessa kurvor
skall kompensera för tryckpressens hastighet genom att lackdoppvalsens
hastighet ökar när tryckpressen går fortare. Om det inte finns någon has-
tighetskompensation så minskar lackmängden vid en hastighetsökning
av pressen. Tester gjordes på kurvorna genom att varje kurva testades
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med en hög och en låg tryckhastighet. Detta gjordes för att se hur kur-
vorna fungerade och om det är var några skillnader dem mellan. 

Av försöket att döma så finns ett starkt samband mellan IR-metoden
och glansmetoden. Sambandet uppmättes till R2 =0,96, som är ett mått på
sambandet mellan metoderna. Om sambandet är fullständigt så är R-vär-
det 1,0. Sambandet mellan glansmetoden och vängningsmetoden fick ett
R2-värde på 0,39. Detta R2-värde anses inte tillräckligt högt för att bevisa
att ett samband existerar mellan dessa variabler. Vihet och ljushet har
också ett dåligt samband med glansmetoden. Skälet till att mätmetoder-
na jämförs med glansen är att den metoden ger relativt säkra mätvärden. 

6 Slutsats
De metoder som fungerade bäst för att uppskatta lackmängden var glans
och IR-analys. Det finns ett starkt samband mellan dessa metoder, men
dock är IR-analysen långt ifrån en färdigutvecklad metod. Glansen i sig
är ingen metod som anger lackmängden men det är ett bra komplement
till andra mätmetoder. Glansen är beroende av lackmängden samt att IR-
torkning ger en högre glans vid den lägre temperaturen. 

Vid en jämförelse av glansmätningar vid olika tidpunker på de otryck-
ta- och tryckta ytorna så sker en sänkning av glansen på den tryckta
ytan, men på den otryckta ytan är glansen konstant vid alla tidpunker-
na. Slutsatsen man kan fastställa av detta är att glansmätningar på den
tryckta ytan bör göras tidigast 24 timmar efter lackning, men glansmät-
ningar på den otryckta delen kan göras i samband med lackering.

En annan slutsats man kan utläsa av projektarbetet är vägningsmeto-
den genom att väga ark före och efter lackning inte fungerade för att
mäta mängden i denna studie. Resultaten från vägningen skiljer sig mar-
kant från de andra mätmetoderna. Orsaken till detta kan främst bero på
att det finns ytviktsvariationer mellan arken. Det kan skilja flera gram
per kvadratmeter mellan arken. Variationerna från vithet- och ljushet-
mätningarna var så små att man inte kan dra några slutsatser från
dessa. 
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Bilaga B 1(3)

Tabeller från försök 1

Vägning

IR-analys
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Prov nr M A B C D E AB AC AD AE Resultat
1 + - - - - - + + + + 0,42
2 + + - - + - - - + - 2,61
3 + - + - + + - + - - 4,6
4 + + + - - + + - - + 1,36
5 + - - + + + + - - - 3,24
6 + + - + - + - + - + 0,76
7 + - + + - - - - + + 2,37
8 + + + + + - + + + - 5,16
9 + - - - - + + + + - 5,79

10 + + - - + + - - + + 0,6
11 + - + - + - - + - + 3,03
12 + + + - - - + - - - 5,85
13 + - - + + - + - - + 3,45
14 + + - + - - - + - - 4,67
15 + - + + - + - - + - 6,06
16 + + + + + + + + + + 0,65

_y+ 50,62 21,66 27,72 26,36 23,34 23,06 25,92 25,08 23,66 12,64
_y- 0 28,96 22,9 24,26 27,28 27,56 24,7 25,54 26,96 37,98

_y+ - _y- 50,62 -7,3 4,82 2,1 -3,94 -4,5 1,22 -0,46 -3,3 -25,34
Nämnare 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Effekt 3,1638 -0,9125 0,6025 0,2625 -0,4925 -0,5625 0,1525 -0,0575 -0,4125 -3,1675

Prov nr M A B C D E AB AC AD AE Resultat
1 + - - - - - + + + + 1,8
2 + + - - + - - - + - 0,93
3 + - + - + + - + - - 1,8
4 + + + - - + + - - + 2,17
5 + - - + + + + - - - 1,37
6 + + - + - + - + - + 1,9
7 + - + + - - - - + + 1,96
8 + + + + + - + + + - 1,11
9 + - - - - + + + + - 1,73

10 + + - - + + - - + + 1,16
11 + - + - + - - + - + 0,99
12 + + + - - - + - - - 2,33
13 + - - + + - + - - + 1,27
14 + + - + - - - + - - 2,32
15 + - + + - + - - + - 1,67
16 + + + + + + + + + + 1,56

_y+ 26,07 13,48 11,42 13,16 10,19 13,36 13,34 13,21 11,92 12,81
_y- 0 12,59 14,65 12,91 15,88 12,71 12,73 12,86 14,15 13,26

_y+ - _y- 26,07 0,89 -3,23 0,25 -5,69 0,65 0,61 0,35 -2,23 -0,45
Nämnare 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Effekt 1,6294 0,1113 -0,4037 0,0313 -0,7112 0,0813 0,0763 0,0438 -0,2788 -0,0562
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Tabeller från försök 1

Ljushet

Vithet
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Prov nr M A B C D E AB AC AD AE Resultat
1 + - - - - - + + + + 84,6
2 + + - - + - - - + - 85
3 + - + - + + - + - - 84,9
4 + + + - - + + - - + 84,5
5 + - - + + + + - - - 84,8
6 + + - + - + - + - + 84,8
7 + - + + - - - - + + 85,1
8 + + + + + - + + + - 85,2
9 + - - - - + + + + - 85,1

10 + + - - + + - - + + 85,1
11 + - + - + - - + - + 84,9
12 + + + - - - + - - - 85
13 + - - + + - + - - + 85
14 + + - + - - - + - - 85,2
15 + - + + - + - - + - 85,1
16 + + + + + + + + + + 85,3

_y+ 1359,6 680,1 680 680,5 680,2 679,6 679,5 680 680,5 679,3
_y- 0 679,5 679,6 679,1 679,4 680 680,1 679,6 679,1 680,3

_y+ - _y- 1359,6 0,6 0,4 1,4 0,8 -0,4 -0,6 0,4 1,4 -1
Nämnare 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Effekt 84,975 0,075 0,05 0,175 0,1 -0,05 -0,075 0,05 0,175 -0,125

Prov nr M A B C D E AB AC AD AE Resultat
1 + - - - - - + + + + 103
2 + + - - + - - - + - 103,9
3 + - + - + + - + - - 103,9
4 + + + - - + + - - + 102,7
5 + - - + + + + - - - 103,5
6 + + - + - + - + - + 103,9
7 + - + + - - - - + + 105,5
8 + + + + + - + + + - 105,1
9 + - - - - + + + + - 105,8

10 + + - - + + - - + + 104,3
11 + - + - + - - + - + 103,6
12 + + + - - - + - - - 105,2
13 + - - + + - + - - + 104,2
14 + + - + - - - + - - 105,7
15 + - + + - + - - + - 105,4
16 + + + + + + + + + + 105,1

_y+ 1670,8 835,9 836,5 838,4 833,6 834,6 834,6 836,1 838,1 832,3
_y- 0 834,9 834,3 832,4 837,2 836,2 836,2 834,7 832,7 838,5

_y+ - _y- 1670,8 1 2,2 6 -3,6 -1,6 -1,6 1,4 5,4 -6,2
Nämnare 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Effekt 104,43 0,125 0,275 0,75 -0,45 -0,2 -0,2 0,175 0,675 -0,775
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Tabell från försök 1
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Niklas Tynelius
Examensarbete, 10p

Bilaga B 3(3)
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Utvärdering av mätmetoder för att fastställa lackmängden vid offsettryckning on-line

Prov nr M A B C D E AB AC AD AE Resultat
1 + - - - - - + + + + 94,6
2 + + - - + - - - + - 92,3
3 + - + - + + - + - - 91,6
4 + + + - - + + - - + 95,1
5 + - - + + + + - - - 91,5
6 + + - + - + - + - + 95
7 + - + + - - - - + + 94,7
8 + + + + + - + + + - 91,8
9 + - - - - + + + + - 94,9

10 + + - - + + - - + + 92,1
11 + - + - + - - + - + 90,2
12 + + + - - - + - - - 95,2
13 + - - + + - + - - + 91,3
14 + + - + - - - + - - 95,6
15 + - + + - + - - + - 95
16 + + + + + + + + + + 92,3

_y+ 1493,2 749,4 745,9 747,2 733,1 747,5 746,7 746 747,7 745,3
_y- 0 743,8 747,3 746 760,1 745,7 746,5 747,2 745,5 747,9

_y+ - _y- 1493,2 5,6 -1,4 1,2 -27 1,8 0,2 -1,2 2,2 -2,6
Nämnare 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Effekt 93,325 0,7 -0,175 0,15 -3,375 0,225 0,025 -0,15 0,275 -0,325
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Utvärdering av mätmetoder för att fastställa lackmängden vid offsettryckning on-line

Försökspunkt 1 2 3 4 5 6 7
Medelvärde 92,4 92,4 93 93,5 93,8 94,2 92,5
Standardavvikelse 0,85 0,76 0,71 0,76 0,8 0,94 0,85
Minimum 91,2 91 91,8 92,1 92,5 92,9 91,1
Maximum 94,2 94,3 94,2 95,1 93,3 96,4 93,9

Försökspunkt 8 9 10 11 12 13 14
Medelvärde 93,7 92,7 93,6 92,5 93,7 93,1 93,8
Standardavvikelse 1,08 0,83 0,96 0,62 0,66 0,9 0,57
Minimum 92,1 91 90,6 91,4 92,6 91,6 93,1
Maximum 95,4 94,3 94,9 93,5 94,8 94,5 94,9

Försökspunkt 1 2 3 4 5 6 7
Medelvärde 1 1,31 1,5 1,64 1,69 1,18
Standardavvikelse 0,32 0,1 0,33 0,27 0,45 0,25
Minimum 0,96 1,21 1,42 1,49 1,37 0,87
Maximum 1,03 1,42 1,56 1,52 1,95 1,47

Försökspunkt 8 9 10 11 12 13 14
Medelvärde
Standardavvikelse
Minimum
Maximum

Försökspunkt 1 2 3 4 5 6 7
Medelvärde 101,6 102,1 102,2 101,9 102 101,4
Standardavvikelse
Minimum
Maximum

Försökspunkt 8 9 10 11 12 13 14
Medelvärde
Standardavvikelse
Minimum
Maximum

Försökspunkt 1 2 3 4 5 6 7
Medelvärde 83,3 83,3 83,3 83,2 83,2 83,2
Standardavvikelse
Minimum
Maximum

Försökspunkt 8 9 10 11 12 13 14
Medelvärde
Standardavvikelse
Minimum
Maximum
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Utvärdering av mätmetoder för att fastställa lackmängden vid offsettryckning on-line

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4
Prov nr Invärde g/m2

Invärde g/m2
Invärde g/m2

Invärde g/m2

1 26863 198,985185 27132 200,977778 27220 201,62963 27060 200,444444
2 27004 200,02963 26978 199,837037 27179 201,325926 27025 200,185185
3 27065 200,481481 27109 200,807407 27304 202,251852 27215 201,592593
4 26610 197,111111 27074 200,548148 27194 201,437037 26978 199,837037
5 26736 198,044444 26965 199,740741 27201 201,488889 27172 201,274074

Medelvärde 198,93037 200,382222 201,626667 200,666667
Standardavvikelse 1,38851452 0,56385407 0,36614628 0,74090739
Minimum 197,111111 199,740741 201,325926 199,837037
Maximum 200,481481 200,977778 202,251852 201,592593
Olackad yta 199,3407 199,3407 199,3407 199,3407

Lackmängd -0,4103296 1,04152222 2,28596667 1,32596667

Test 5 Test 6 Test 7 Test 8
Prov nr Invärde g/m2

Invärde g/m2
Invärde g/m2

Invärde g/m2

1 26681 197,637037 26970 199,777778 27004 200,02963 26829 198,733333
2 27192 201,422222 27125 200,925926 27195 201,444444 26966 199,748148
3 27001 200,007407 26812 198,607407 27180 201,333333 27017 200,125926
4 27322 202,385185 27094 200,696296 27076 200,562963 27045 200,333333
5 26908 199,318519 26744 198,103704 27297 202,2 26939 199,548148

Medelvärde 200,154074 199,622222 201,114074 199,697778
Standardavvikelse 1,8466995 1,24631693 0,83907651 0,62095108
Minimum 197,637037 198,103704 200,02963 198,733333
Maximum 202,385185 200,925926 202,2 200,333333
Olackad yta 199,3407 199,3407 199,3407 199,3407

Lackmängd 0,81337407 0,28152222 1,77337407 0,35707778

Test 9 Test 10 Test 11 Test 12
Prov nr Invärde g/m2

Invärde g/m2
Invärde g/m2

Invärde g/m2

1 27613 204,540741 27212 201,57037 27444 203,288889 27508 203,762963
2 27809 205,992593 27280 202,074074 27303 202,244444 27358 202,651852
3 27573 204,244444 27203 201,503704 27234 201,733333 27285 202,111111
4 27612 204,533333 27113 200,837037 27164 201,214815 27410 203,037037
5 27291 202,155556 27159 201,177778 27171 201,266667 27339 202,511111

Medelvärde 204,293333 201,432593 201,94963 202,814815
Standardavvikelse 1,37647888 0,46237296 0,8564033 0,62497188
Minimum 202,155556 200,837037 201,214815 202,111111
Maximum 205,992593 202,074074 203,288889 203,762963
Olackad yta 199,3407 199,3407 199,3407 199,3407

Lackmängd 4,95263333 2,09189259 2,60892963 3,47411481

Test 13 Test 14 Olackad yta
Prov nr Invärde g/m2

Invärde g/m2
Invärde g/m2

1 26940 199,555556 27308 202,281481 26973 199,8
2 27018 200,133333 27621 204,6 26925 199,444444
3 27039 200,288889 27437 203,237037 26932 199,496296
4 27078 200,577778 27159 201,177778 26848 198,874074
5 27385 202,851852 27214 201,585185 26877 199,088889

Medelvärde 200,681481 202,576296 199,340741
Standardavvikelse 1,26920906 1,37450228 0,36300075
Minimum 199,555556 201,177778 198,874074
Maximum 202,851852 204,6 199,8
Olackad yta 199,3407 199,3407

Lackmängd 1,34078148 3,2355963 Olackad yta 199,340741


