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Sammanfattning
Bobergs tryckeri i Falun har under en tid haft problem med avsättningar på gummiduk i deras Müller
Martini UV-tryckpressar. Avsättningarna uppträder både i de icke tryckande och i de tryckande ytorna.
Dessa ytor har analyserats och i de icke tryckande ytorna bestod beläggningen av kalciumkarbonat
(krita), lera (kaolin) och talk. Frågan kvarstår hur dessa binds till gummiduksytan. Kalciumkarbonatet
och leran kommer från papperet. Talken kommer från tryckfärgen. Avsättningarna på de tryckande
ytorna bestod av pigment och talk från tryckfärgen. Fuktvattnet har också analyserats, och resultatet
från analysen tyder på att det finns någon typ av störning i hårdhetsregleringen av ingående vatten.
Även pH-värdet bör ökas något. 
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Summary
Bobergs printing house in Falun has during some time had problems regarding deposits on blankets in
theirs Müller Martini UV-printing presses. Deposits appear in both image areas and non-image areas.
These areas have been analyzed and the deposits on non-image areas contain chalk, clay and talc. The
question remains how these material bond to the blanket surface. The chalk and clay comes from the
paper. The talc comes from the ink. Deposits from image areas contain pigment and talc from the prin-
ting ink. The dampening water has also been analyzed. The result shows some sort of problem with the
hardness regulator for the clean water. The pH-level should be increased a few steps. 
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Inledning

Bakgrund
Bobergs tryckeri har under en längre tid haft problem med avsättningar
och uppbyggnad på gummiduk i sin A 52 rulloffsetpress från Müller
Martini. Dessa avsättningar kommer och går. Detta leder till dyra pro-
duktionsstopp för rengöring, förtida kassation av gummidukar men påver-
kar inte tryckkvaliteten nämnvärt. Avsättningarna uppträder först i de
gula tryckverken, tryckverk 1 och 5. Avsättningarna finns både på de
tryckande- och de icke tryckande ytor, men uppträder först i de icke tryck-
ande ytorna. Tryckeriet använder UV-färg i sin tryckpress och trycker så
kallat ”vått i torrt” med färgordningen gul, magenta, cyan och svart.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att göra analys på avsättningarna på gum-
miduk, samt att kontrollera färskvatten, fuktvatten, färg och papper, för
att se om dessa håller sig inom angivna värden.

Mål
Målet med examensarbetet är att hitta möjliga orsaker till uppkomsten av
avsättningarna, samt förslag på hur avsättningarna kan reduceras.

Metod
Genom olika litteraturstudier, dels genom material från Högskolans biblio-
tek och Stora Ensos bibliotek, försöka hitta intressanta teorier om avsätt-
ningsproblem på gummiduk. Metoden skall även innefatta analyser vid ett
tillfälle då avsättningar uppstår. Prover på gummiduk, ingående färsk-
vatten, fuktvatten och färg skall analyseras på Stora Enso Research
Center Falun och avdelningen Organisk analys och mikroskopi. Papperet
provas på Stora Enso Fine Paper, Grycksbo Bruk och deras driftlabb.
Metoden omfattar även intervjuer med personer med branschkännedom.

Organisation
Handledare och examinator för examensarbetet är Göran Bryntse,
Universitetslektor Grafisk Teknologi, Högskolan Dalarna. Kontaktperson
på Bobergs tryckeri AB, är Per-Åke Larsson, Produktionsledare. Per-Åke
blir närmaste kontakt och bollplank. I detta projekt kommer Stora Enso
Fine Paper, Grycksbo Bruk att involveras på grund av att deras produkt
G-Print bland annat ger upphov till dessa avsättningar. Närmaste kontakt
är Erik Korhonen, Teknisk kundservice. Kontaktperson på Stora Enso
Research Center Falun är Jan Gustafsson.

Avgränsningar
Examensarbetet avgränsas till avsättningarna som uppstår på gummiduk
vid tryckning av papperskvaliteten G-Print och vid Bobergs A och B 52 
rulloffsetpressar från Müller Martini. 
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1 Fördjupning 

1.1 Papper
Variationen vid papperstillverkning och vid tryckprocessen bidrar ofta till
att problem uppstår vid tryckning av papperet. Problemen kan orsakas av
defekter på papperet, gummiduken, tryckplåten, färgen, fuktvattnet eller
en kombination av dessa faktorer. Ofta är orsaken att inte papper och färg
”passar ihop” och problem uppstår [3]. 

Piling (saknar en bra svensk översättning) innebär att det blir uppbyggnad
av något material på gummiduken eller plåten. Vanligtvis består upp-
byggnaden av papper, färg och material från fuktvattnet. Både bestruket
och obestruket papper kan generera dessa avsättningar. När det gäller obe-
struket papper kan fyllmedlet som används i papperet vandra ur och sätta
sig på de icke tryckande ytorna på gummiduken. Då bildas en oönskad rå
yta som sliter på tryckplåten och även skum kan bildas. 

Bestruket papper orsakar piling om bestrykningsskiktet är för vattenlös-
ligt. För att piling inte skall uppstå måste bestruket papper vara fukttåligt
för att undvika att bestrykningspigment löses ut.

Picking (saknar en bra svensk översättning) innebär att delar av papperets
yta släpper och fastnar på den infärgade gummiduken. Picking uppstår i de
tryckande ytorna när färgens klibb överträffar papperets ytstyrka.
Bestruket papper ”pick” (släpper pigment) när bestrykningspartiklarna inte
är bra bundna till baspapperet. För att reducera picking kan hastigheten
på tryckpressen minskas eller tryckpasta tillsättas i färgen för att minska
klibbet [3]. 

Avsättningar och uppbyggnader på gummiduken kan uppkomma av flera
olika orsaker. Om de uppstår på de icke tryckande ytorna kan felorsaken
vara papperet, fukten eller gummiduken. Uppträder avsättningarna på de
tryckande ytorna kan det vara papper-, fukt- eller färgproblem [4]. 

1.1.1 Finpapper
Finpapper används frekvent i den grafiska branschen. Finpapper tillverkas
av kemisk pappersmassa från både barr- och lövved. Andelen är ungefär
20/80. Barrved har långa fibrer och används för att ge arket styrka och löv-
veden, som har korta fibrer, används för att få en jämn och tryckvänlig yta.
Även fyllmedel tillsätts vid tillverkningen av papperet, till exempel kalci-
umkarbonat. Detta ger bättre tryckegenskaper och fyllmedlet är billigare
än fiberråvaran. Finpapper tillverkas både som bestruket och obestruket.
När ytan bestryks används lera, krita (kalciumkarbonat) och bindemedel
(latex, stärkelse, CMC) för att ytterliggare förfina tryckbarheten, speciellt
bildåtergivningen. G-Print från Stora Enso är ett bestruket finpapper.
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1.2 UV-teknologin

1.2.1 UV-färg
UV-färger (ultravioletta) skiljer sig från andra tryckfärger för att de kan
tryckas på nästan vilket material som helst. Vanligast i Sverige är dock att
trycka på bestruket finpapper, men obestruket finpapper förekommer
också. Största marknaderna är inom blanketter och direktreklam. 

UV-färgen torkar genom en fotokemisk reaktion, som i sin tur resulterar
i omedelbar polymerisering, det vill säga härdning av det tryckta film-
skiktet [8]. Ultravioletta härdande färger är speciellt framtagna för att
kunna gå från flytande fas till fast fas på en hundradels sekund [7] genom
exponering av ultraviolett energi i rätt våglängdsområde. 

UV-färgerna utvecklades under tidigt 70-tal. Den första godtagbara färgen
hade flera problemområden, bland annat dålig hållbarhet i färgburken, att
färgen torkade redan i färgburken eller på valsarna i tryckpressen. Ett
annat problem var att få ytskiktet torrt på färgen. Patentet på härdande
UV-färg togs redan 1946 [10].

Idag har färgerna utvecklats och blivit mycket bättre än 70-talets UV-fär-
ger, men det finns fortfarande problem. Under tillverkningen av färgen bör
inte färgen utsättas för temperaturer över 60 ºC. Då kan bäraren i tryck-
färgen börja polymeriseras. Därför kan inte de speciella pärlkvarnarna
användas vid rivning av UV-färg, utan rivningen av färgen måste ske med
så kallade trevalsverk som inte alstrar samma värmemängd [7]. UV-fär-
ger lagras och levereras i svarta polyetenbehållare för att inte dagsljus och
UV-ljus skall komma åt färgen och förorsaka förhärdning.

UV-färgerna torkar inte utan att en process sätter igång härdningspro-
cessen. Detta gör att tryckpressar som bara kör ett eller två skift inte
behöver göra rent i pressen om inte jobbet är avslutat. Färgerna härdas
och det är fel att säga att färgerna torkar. När väl UV-strålningen satt
igång härdningsprocessen, härdas färgen inifrån och ut. UV-färgen är helt
fri från lösningsmedel och därför sker ingen avdunstning av flyktiga
ämnen i härdningsprocessen. 

UV-färg består av pigment, bindemedel (monomerer, oligomerer och pre-
polymerer), fotoinitiatorer, fyllmedel och tillsatskemikalier. 

Pigmenten tillför färgen dess nyans och är uppbyggda av organiska par-
tiklar (kolföreningar) med varierande storlek 0,01-0,1 µm. Detta har stor
inverkan på hur färgen kommer att hålla sig under lagringstiden i färg-
burken. Pigmentet påverkar även färgens reologi (flytgräns, klibb, visko-
sitet), färg-/fuktbalans och ljusresistens. Pigmenten har olika absorp-
tionsegenskaper, som påverkar hur mycket UV-ljus de tar upp.
Färgordning bör väljas efter detta. Se figur 1.
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Figur 1, Absorption



1.2.1.1 Bindemedel
UV-färg är som tidigare nämnts lösningsmedelsfri. Monomerer, oligome-
rer och prepolymerer fungerar som ”lösningsmedel” i UV-färg och har till
uppgift att kapsla in pigmentet och binda det till pappersytan.

Monomerer är flytande reaktiva kemikaliesammansättningar eller mole-
kyler som har förmågan att slås ihop och bilda större molekylgrupper, om
rätt förutsättningar råder. Ju större dessa molekylgrupper blir, desto tjock-
are blir substansen ända tills den är helt solid. När molekyler av en sub-
stans slår sig samman och bildar större grupper kallas processen polyme-
risation. För att en monomer skall genomgå denna process måste den ha
specifika reaktiva punkter eller funktionella grupper på varje molekyl. Om
en monomer har två reaktiva grupper kallas den bifunktionell. Exempel
på bifunktionella monomerer är polyeten glykol diakrylat (PEGDA) och tri-
propylen glykol diakrylat. Alla monomerer kan inte användas i tryckfär-
ger, en del är för giftiga och andra för reaktiva. Molekyler som är använd-
bara i tryckfärger har förtunnande effekt och används som viskositetsre-
glerare. Monomerer är lågmolekylära det vill säga de har låg molekylvikt. 
Oligomerer är likartade till monomerer, förutom att de redan är polyme-
riserade. Detta gör att de är mer viskösa/trögflytande och kan användas
till att producera högviskösa tryckfärger. Oligomeren är högmolekylär. 

Prepolymerer har liknade egenskaper som monomerer och är ett lågmo-
lekylärt bindemedel. Prepolymeren ger bättre vätning av pigmentet och
detta gör att filmskiktet får lägre friktion. Prepolymeren gör också att
adhesionskraften ökar. 

Bäraren i UV-färger kan därför bestå av både monomerer, oligomerer och
prepolymerer för att styra och kontrollera viskositeten.

Kombinationen av ovanstående monomerer, oligomerer och prepolymerer
är färgtillverkarens ”hemliga vapen” för att kunna få fram olika egenska-
per på färgen. Det finns oändligt många kombinationer av dessa.

1.2.1.2 Fotoinitiatorer
Fotoinitiatorer innehåller speciella kemiska substanser, till exempel ben-
zophenone, och tillsätts i UV-härdande färg för att sätta igång polymeri-
sationsprocessen och följaktligen härdningen av den tryckta färgfilmen.
Endast en liten mängd av dessa fotoinitiatorer krävs, men hastigheten på
den kemiska reaktionen och härdningstiden är beroende av hur stor
mängd av fotoinitiatorer som används. Om för lite används, härdar inte
färgen tillräckligt fort för den anpassade tryckhastigheten. Om för myck-
et av dessa fotoinitiatorer används kan det bli rester kvar av dessa i färg-
filmen och orsaka kvalitetsbrister [7]. För att fotoinitiatorerna skall akti-
veras måste de exponeras av UV-strålar i specifika våglängdsområden. Det
finns olika fotoinitiatorer som reagerar på olika våglängder, och därmed
kan olika processer styras till önskad effekt. När dessa exponeras kommer
fotoinitiatorernas molekyler att delas i två som resulterar i en formation
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med reaktiva fria radikaler. Dessa kommer att reagera med molekylerna
i bindemedlet (bäraren) i färgen, vilket i sin tur leder till att dessa mole-
kyler blir fria radikaler, som slår sig samman med andra molekyler. Allt
detta sker som en kedjereaktion i mycket snabb takt.

1.2.1.3 Fyllmedel
Fyllmedel som tillsätts i färgen kan bestå av till exempel kaolin, som
bidrar till bra flöde och utflytning. Andra fyllmedel är talk som kan till-
sättas för att minska färgens klibb och förbättra dess nötningsegenskap
[4]. Fyllmedel kan även användas som viskositetsreglerare i tryckfärgen. 

1.2.1.4 Tillsatser
Tillsatskemikalier, eller funktionskemikalier som de också kallas, tillsätts
i färgen och har olika funktioner. Det kan röra sig om vaxer för att få en
reptålig yta på färgen. Antistatkemikalier används för att inte färgen skall
bli statisk. Ett ytterligare exempel på funktionskemikalie är att använda
stabilisatorer för att inte färgen skall härda i färgburken.

1.2.2 Recept
Receptet på UV-färg kan skilja sig för olika leverantörer, en del redovisar
att det inte finns några oligomerer i receptet. Generellt så innehåller UV-
färger, 25-60 procent prepolymerer, 5-20 procent monomerer, 10-30 pro-
cent pigment, 5-10 procent fotoinitiatorer och 1-10 procent tillsatskemi-
kalier.

1.2.3 UV-polymerisation
Härdningsförloppet illustreras i figursekvensen 2, nedan. A Den tryckta
våta färgfilmen. B Initieringssteget, fotoner från UV-lampan aktiverar
fotoinitiatorerna som bildar energirika fria radikaler. Färgen är fortfa-
rande flytande. C Utbredningssteget där fria radikaler fortsätter att länka
samman och bilda större molekyler. Färgen är fortfarande flytande men
börjar torka. D Avslutande steget, miljontals korsade länkade molekyler
kan inte längre röra sig fritt. En fast molekylstruktur åstadkoms och pig-
menten blir inkapslade. Färgen är då torr eller mer korrekt härdad [11].

1.2.4 UV-ljus
Ultraviolett ljus, eller UV-ljus som det också kallas, används vid härd-
ningsprocessen av tryckfärgen. Den vanligaste UV-källan är från kvick-
silverånglampor och används av cirka 95 procent av alla UV-färgshär-
dande tryckerier. Ljuskällan arbetar i ett våglängdsspektrum från 180-450
nm [9]. UV-strålar alstras med hjälp av kvicksilverånglampor, som består
av ett kvartsrör fyllt med ädelgas och med metallelektroder insmälta i
varje ända. Vid påförsel av spänning uppstår det en ljusbåge och lampan
värms upp. Kvicksilvret förångas och UV-lampan uppnår arbetstempera-
turen som är ungefär 800 ºC. Detta leder till att UV-ljus uppstår.
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Vid tryckning på papper används vanligtvis CMK-reflektorer (cold mirror)
i UV-lamporna. CMK-reflektorer absorberar värmen från IR-strålningen
och reflekterar endast UV-strålningen och används när tryckmediet är
värmekänsligt. I reflektorn används aluminium (Al) på grund av att detta
material har i stort sett samma höga reflektionsgrad oberoende av våg-
längd, se figur 3 [9][10].

UV-ljuset kan delas upp i olika våglängdsområden, se figur 4, UV-strål-
ning. Allmänt utlöser UV-strålarna fotokemiska reaktioner av olika typer.
Beroende på våglängd och intensitet används denna strålning för olika
ändamål. 

UVC-strålar ligger mellan 200-280 nm. Dessa UV-strålar har högst ener-
gi och är en förutsättning för härdningen eller polymerisationen av UV-fär-
gen. Detta våglängdsområde är nödvändigt för att kunna härda den tryck-
ta filmens yta snabbt och effektivt. 

UVB-strålar ligger mellan 280-315 nm. Detta våglängdsområde hjälper till
att underhålla den pågående reaktionen (polymerisationen). Genom de
längre våglängder tränger UV-energin djupare in i trycket.

UVA-strålar ligger mellan 315-380 nm. Denna UV-energi är närmast syn-
ligt ljus i det elektromagnetiska spektrumet och används för djupare lång-
sam härdning av solida färgskikt.

Endast 25 procent av all strålning från lampan är UV-strålning, reste-
rande 75 procent består av synligt ljus (värme) och infraröd (IR) strålning
och används inte i härdningsprocessen [7][10]. Vid tryckning på värme-
känsligt material kan IR-strålningen bidra till värmeproblem [7]. Mycket
utvecklingsarbete har lagts ned på att utveckla UV-lampor som jobbar vid
specifika våglängder och därmed reagerar på olika fotoinitiatorer som
används i tryckfärgen.

1.2.5 Ozon
Ozon utvecklas och bildas av luftens syre när UV-lamporna startas. Ozonet
bildas av våglängder under 220 nm och är ett problem vid uppstarten av
lamporna men inte under normal produktion då våglängderna är högre.
Ozonet retar andningsorganen i människokroppen och är hälsoskadliga.
Ozon har en mycket speciell doft som utmärker sig redan vid mycket små
koncentrationer. Dessa små koncentrationer är dock inte skadliga, utan
det krävs högre koncentrationer för detta. Maximal arbetsplatskoncen-
tration (MAK) har ett gränsvärde på 0,1 ml/m3. Luktgräns 0,01 ml/m3[9].
Ozonet som bildas inuti ljuskällan sugs ut via en speciell ventilation som
mynnar ut utanför tryckeriet. Där sönderfaller ozonet mycket snabbt till
vanligt ofarligt syre och utgör inget hot vare sig för människa eller miljö. 
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Figur 3, Reflektion av olika
material

Figur 4, UV-strålning



1.3 Offsetmetoden
Offset är den vanligaste tryckmetoden och används till i stort sett alla
typer av trycksaker. Namnet offset kommer från engelskan och betyder
överföring. Metoden har funnits sedan mitten av 1880-talet och användes
först till att trycka på plåt. Den litografiska metod som nu finns började
tillämpas år 1905. Offset är en indirekt tryckmetod där tryckplåtens färg
överförs till papperet via en mjuk gummiduk. Gummidukens yta har god
följsamhet gentemot pappersytan. Därför är offsetmetoden flexibel mot
papper med både ytrå och fin struktur. Vid exponering av plåten härdas
de ytor som utgör bild och text, medan de oexponerade ytorna sköljs bort
vid framkallningen av plåten. De icke tryckande ytorna blir hydrofila
(vattenvänliga), medan de tryckande ytorna blir oleofila (tryckfärgsvän-
liga/vattenfrånstötande). Först fuktas plåten med fuktvatten så att de icke
tryckande ytorna inte skall ta upp färg och sedan påförs färgen med hjälp
av formvalsar till tryckplåten. Därefter förs tryckbilden över från plåten
till gummiduken och blir spegelvänd. Slutligen förs tryckbilden från gum-
miduken till papperet och blir rättvänd. Se figur 5, offsetprincipen.

1.3.1 Bobergs tryckpress
Bobergs tryckeri har två Müller Martini rulloffsetpressar med åtta färg-
verk. Vanligtvis trycks fyra färger och banan vänds och de resterande fyra
färgerna trycks på papperets baksida. Det finns även möjligheter att vända
pappersbanan efter andra och femte tryckverket för att kunna trycka olika
trycksaker. Produktionen består till hälften av rulle till rulle produktion,
medan den andra halvan består av produktion från rulle till ark som skärs
direkt i tryckpressen. Efter varje tryckverk finns det minst en UV-lampa
installerad för att torka färgen.

1.3.2 Gummiduk
Gummidukarna har till uppgift att överföra färgen från tryckplåten till
papperet och få färgöverföringen så jämn som möjligt. Detta för att en så
jämn tryckbild som möjligt skall erhållas. Gummidukarna brukar delas
upp i två kategorier, kompressibla och icke kompressibla dukar. En kom-
pressibel duk är hoptryckbar vid belastning och efter belastningen återtar
den sin ursprungliga form. Den andra, icke kompressibla gummiduken,
kan inte tryckas ihop utan den behåller sin form vid belastning.
Belastningen som nämns ovan avser trycknypet. Vid offsettryckning
används kompressibla gummidukar som skräddarsys efter tryckeriets pro-
cess, kundens krav och önskemål. I hela världen finns det ungefär 12 gum-
midukstillverkare [6] men många fler leverantörer. Tryckerierna vill ha en
gummiduk med lång livslängd och med en konstant kompression för varje
cylindervarv. 
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Figur 5 , Offsetprincipen



Gummidukarna har inte något bäst före datum, men om gummidukarna
inte förvaras efter leverantörens anvisningar, kommer livslängden att min-
ska och egenskaperna förändras. Detta i sin tur kan påverka tryckresul-
tatet negativt. Gummidukens kvalitet försämras efter ett antal tryck, då
gummidukens yta slits och delvis täcks av kemikaliepartiklar. Om duken
rengörs med fel rengöringsmedel har den en tendens att svälla och orsa-
ka picking [1][2]. Genom att ersätta den gamla gummiduken med en ny
minskar i regel förekomsten av avsättning/uppbyggnad [6].

För att kunna skräddarsy gummidukarna byggs de upp av flera lager.
Vanligt är att dukarna har ett ytskikt som är gjort av en syntetisk gum-
miblandning som skall motstå rengöringsmedel, färg och fuktvatten. Detta
ytskikt slipas för olika egenskaper. En grövre slipad duk bär mer färg och
trycker obestruket papper bättre än en fint slipad duk som passar bättre
för bestruket papper. Den fint slipade duken bär mindre färg och ger skar-
pare punkter. Nästa lager är ett kompressibelt skikt som består av homo-
gena kulor av någon form av polymer (plast). Dessa kulor finns inbäddade
i en elastisk gummiblandning. Genom denna uppbyggnad kan detta lager
komprimeras. De resterande lagren (cirka fyra stycken) består av vävda
polymerskikt, detta gör att duken får sin dimensionsstabilitet. 

1.3.2.1 Mottryck
Mottrycket är gummidukens inpressning på papperet. Detta intryck skall
anpassas efter vilken papperskvalitet (tjocklek, yta) som trycks i tryck-
pressen. Vid tryckning av G-Print rekommenderas 0,2 mm från leveran-
tören Stora Enso för att bästa uttryckning skall uppnås. Om tryckaren kör
med för litet mottryck minskar uttryckningen och färguppbyggnaden på
gummiduken ökar. Ett stort problem för Bobergs tryckeri och deras Müller
Martini pressar, är att mottrycket rent fysiskt inte kan avläsas. Tryckaren
får ställa in detta efter egen erfarenhet. 

1.4 Fuktvatten
Störningar mellan fuktvatten och färg kan ge upphov till flera olika tryck-
tekniska svårigheter. Några exempel är toning, långsam färgtorkning,
smetning och vita prickar i tryckande ytor. För att undvika dessa svårig-
heter krävs en god balans mellan fukt och färg. 

Det finns olika faktorer som påverkar fuktvattnets funktion. De tre vik-
tigaste är, ytspänning (vätning), vattnets hårdhet och pH-värdet.

1.4.1 Ytspänning
Vattenmolekylerna i en vattendroppe har starka attraktionskrafter på
varandra. Detta är orsaken till varför dropparna strävar efter en så liten
kontaktyta som möjligt. För att minska denna attraktion tillsätts olika till-
satser i fuktvattnet för att minska ytspänningen på fuktvattnet. Vanligt
dricksvatten har en ytspänning på cirka 72 mN/m och för att få en bra vät-
ning på fuktformvalsar och tryckplåt krävs cirka 40 mN/m på fuktvattnet.
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1.4.2 Hårdhet
Hårdheten på ett kranvatten som skall anpassas för offsettryck bör ligga
mellan 8-12 ºdH (tyska hårdhetsgrader). Beroende på var det ingående
vattnet kommer ifrån har vattnet olika hårdheter, sjöar och älvar
(ytvatten) eller rullstensåsar och berggrund (djupborrade). Berggrunden
består av varierande mängd olika mineraler beroende på var i landet vi
befinner oss. Ytvatten har dessutom olika sammansättning vid olika års-
tider. Generellt kan sägas att Sverige har mycket mjukt till medelhårt
vatten med några få undantag. Om hårdhetsvärdet ligger högre eller lägre
än det ideala ökar risken för tryckproblem. Vid för låg hårdhet ökar mäng-
den emulgerat vatten i tryckfärgen, vilket leder till toningsproblem. Det
krävs även mindre fuktvattenkoncentrat då vattnet är mjukt. En för hög
hårdhet kan leda till att det bildas en tvålfilm som lägger sig på valsar och
tryckplåt, genom en reaktion mellan fuktvattnet och fettsyror som finns
i färgen. Det medför dålig färgtransport. För hårt vatten kan även ge upp-
hov till avsättningar på gummiduken bestående av bestrykning/fyllme-
del/färg. Hårdheten består av två delar, totalhårdheten och vätekarbo-
natdelen.

1.4.2.1 Totalhårdheten
Totalhårdheten är innehållet av kalcium och magnesium. Detta är det som
direkt påverkar processen då tryckplåten samverkar med färgen. Dessa
mineraler kan bilda svårlösliga salter som lätt faller ut. Kalcium och mag-
nesium anses också ha en viss hämmande effekt på korrosionen då de bil-
dar ett skyddande skikt [5]. Ur tryckeriets synvinkel är det alltså nöd-
vändigt att ha tillräcklig mängd av dessa ämnen. Andelen magnesium och
kalcium påverkar hårdheten lika mycket.

1.4.2.2 Vätekarbonatsdelen
Alkalinitetsdelen, vätekarbonatdelen eller bara karbonatdelen påverkar
pH-värdet i den färdiga blandningen, eftersom denna del är en svag bas.
Det är viktigt för leverantören av fuktvattenkoncentrat att veta innehål-
let av vätekarbonat för att kunna bestämma kranvattnets pH.

1.4.3 pH-värdet
Definitionen av termen pH är den negativa logaritmen av vätejonkoncen-
trationen. Enklare kan sägas att pH-värdet är ett mått på syrakoncentra-
tionen. Rent vatten har ett pH-värde på 7, vilket betyder att mängden bas
är i balans med syra vilket därför medför ett neutralt pH-värde. I vatten-
lösningar generellt finns alltid vätejoner och hydroxidjoner. I sura lös-
ningar, det vill säga med ett pH-värde under 7, är det överskott på vätej-
oner (H+). I basiska lösningar finns ett överskott på hydroxidjoner (OH-).
pH-skalan är logaritmisk vilket innebär att vid en förändring av pH-vär-
det ett steg ökar mängden syra 10 gånger. En ökning med två steg (från
till exempel 6 till 4) medför att mängden syra ökar 100 gånger. Detta inne-
bär att små förändringar i pH-värdet kan ha stor betydelse. 

Lars Åkesson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Troubleshooting med avseende på avsättningar på gummiduk, Bobergs tryckeri AB

15



Vid offsettryck påverkar fuktvattnets pH-värde en rad olika egenskaper
i tryckprocessen. Dessa är bland annat rengöring av plåten, vattenupp-
tagning och emulgering av tryckfärgen, oxidativ torkning av tryckfärgen,
livslängden hos pressmaterialet och reaktionen mellan fuktvattnet och
papperets bestrykning. Rekommendationen är att hålla sig över pH 5 för
att försäkra sig om att inte kalciumkarbonatet (kritan) från papperets
bestrykningsskikt löses ut och ger beläggningar på gummiduk och valsar.
I övrigt rekommenderas ett pH-värde mellan 5,2 och 5,6.

1.4.4 Konduktivitet
Konduktiviteten är ett mått på förmågan att leda en elektrisk ström. I en
lösning sker den med hjälp av nedbrytning av salter till elektriskt laddade
partiklar, så kallade joner. Ju högre saltkoncentrationen är desto högre
blir konduktiviteten. Konduktiviteten bestäms av kranvattnets kvalitet
och av det inblandade fuktvattenkoncentratet. Konduktiviteten är ett
direkt (linjärt) mått på koncentrationen av fuktvattenkoncentrat i fukt-
vattnet och denna kan, med viss felmarginal, användas för att bestämma
hur mycket inblandat fuktvattenkoncentrat det är i fuktvattnet. I detta
sammanhang måste man ta hänsyn till att kranvatten från början har en
konduktivitet som kan påverka resultatet, en ytterligare faktor är att kon-
duktiviteten ändras med hårdheten. Ett mjukt vatten har som regel 100-
150 µS/cm i konduktivitet medan ett hårt vatten har 400-500 µS/cm.
Endast destillerat vatten har nästan ingen konduktivitet alls.
Konduktiviteten påverkas i hög grad av föroreningar från bland annat
vatttenledningssystem, färg och papper. Därför kan man endast bestäm-
ma inblandningen i nya blandningar av fuktvatten för att få ett säkert
mätvärde. Genom regelbundna mätningar av konduktivitet kan förekom-
sten av halten föroreningar utläsas, eftersom konduktiviteten vanligtvis
ökar med mängden föroreningar. 

1.4.5 Temperatur
Fuktvattnets temperatur är viktig då den påverkar fuktvattnets viskositet
och därmed hur mycket fuktvatten som förs ut på tryckplåten.
Fuktvattnets temperatur bör ligga i intervallet 10-14 ºC. Men vid cirka
10 ºC finns risk för kondensbildning på ledningar vilket kan ställa till pro-
blem i tryckpressen. 
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2 Genomförande
För att kunna analysera gummiduk, fuktvatten och färg har prov vid två
tillfällen (16/4 och 11/5) tagits ut och skickats till labb. I provet från 16/4
bestod avsättningen på gummiduken av mycket färg och i provet från 11/5
uppträdde avsättningarna som en blank glatt yta på de icke tryckande
ytorna på gummiduken. Provet 16/4 tog från tryckpress B 52 och den 11/5
togs provet från tryckpress A 52. Dessa är två identiska tryckpressar, A 52
är uppförd 2000 och B 52 är uppförd 2004. Båda tryckpressarna har
samma problem med avsättningar. Den 11/5 togs även pappersprov ut för
att kontrollera om papperets kvalitetsegenskaper uppfylldes.

Tryckeriet har under en tid haft problem med två olika avsättningar på
gummiduken. Avsättningarna på de icke tryckande ytorna uppträder som
blanka glatta ytor och avsättningarna på de tryckande ytorna uppträder
som färgbeläggning. Avsättningen på de icke tryckande ytorna kommer
och går, det vill säga de uppstår inte alltid vid tryckning på G-Print. Denna
avsättning förekommer även på andra papperskvaliteter. Vid tryckning på
obestruket papper ökar denna avsättning. Dessa blanka glatta avsätt-
ningar kan inte tvättas bort med den automatiska gummidukstvätten, lös-
ningsmedlet löser inte dessa avsättningar. Dukarna får istället tvättas
manuellt med vatten. Detta tyder i fallet G-print på att beläggningen
består av bestrykningspigment från papperet.

Efter en ny sändning från färgleverantören med en nyutvecklad färg som
lanserades på Drupamässan (2004) har problemet med avsättningar från
färgen försvunnit. Både den gamla och den nya färgen analyserades för att
se om skillnader kunde ses i hur färgen är sammansatt. Leverantören
säger att ett nytt pigment har blandats in i färgen. Den ”gamla” färgen var
mycket högviskös enligt tryckarna. Den ”nya” färgen har betydligt lägre
viskositet, detta också enligt tryckarna på Bobergs.

Fuktvattenproverna har tagits ut för att se om tryckeriet håller sig inom
de rekommenderade riktvärden som används inom branschen.
Riktvärdena gäller fuktvattnet och avser konduktivitet, pH, ºdH. Följande
vatten prov har analyserats, se numrerad figur 6. Ingående färskvatten 1,
hårdhetsreglerat vatten 3, och fuktvatten 5. Ett tredje fuktvattenprov
(28/4) togs ut för att kontrollera att tryckeriet låg rätt till i hårdhet.

Lars Åkesson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Troubleshooting med avseende på avsättningar på gummiduk, Bobergs tryckeri AB

17

Figur 6 , Fuktvattensystem



2.1 Analysmetoder

2.1.1 Fuktvatten
Fuktvattnets pH har mätts med en pH-meter och konduktiviteten har
mätts med en konduktivitetsmätare. Fuktvattnets hårdhet har räknats
fram från kalcium- och magnesiumhalten. Kalcium- och magnesiumhalten
har bestämts via AA (atom absorptionspektrofotometri). Metoden går ut på
att höja materialens energinivå och sedan återgå till ursprungsenergi-
nivån. Vid återgång till ursprungsnivån utsöndras ljus och av mängden ljus
bestäms halten av till exempel kalcium. Se bilaga M för omräkningsfak-
torer för hårdhet.

2.1.2 Färg
Färgen har analyserats i gel permeations kromatografi (GPC), där provet
separeras efter molekylvikt (molekylmassa).

2.1.3 Gummiduk
Analys av gummiduken utfördes med hjälp av IR-spektroskopi. Provet
belyses med infrarött ljus och genom att olika ämnen har olika absorp-
tionsegenskaper i olika våglängder erhålls ett IR-spektra. Detta spektrum
jämförs sedan med olika referensspektra för kända partiklar/material och
därmed kan den okända partikeln fastställas.

2.1.4 Papper
Papperet har provats på driftlabbet på Stora Enso Fine Paper, Grycksbo
Bruk. Parametrarna som har provats är enligt standard för papperstill-
verkning.

3 Resultat

3.1 Fuktvatten
Analysen från fuktvattenanalysen den 28/4 visade att hårdheten på fukt-
vattnet i fuktvattentanken låg på 13,1 ºdH, vilket är något högre än rekom-
menderat 8-12 ºdH. Detta något högre värde bör sannolikt inte orsaka
några problem. Se bilaga B. 

De två andra analyserna på fuktvattnet från 16/4 och 11/5 visade att fukt-
vattnets temperatur i fuktvattentanken ligger på en bra nivå. Den 16/4 var
temperaturen 12,8 ºC och den 11/5 låg temperaturen på 11,8 ºC.

Fuktvattenprovet som togs ut den 16/4 fanns det inget att anmärka på.
Däremot var provet från 11/5 något lågt vad gäller pH  och därmed finns det
ökad risk för att lösa ut pigment från papperets bestrykning. Provet från
hårdhetsreglerat vatten och ingående vatten visade att hårdhetsreglering-
en inte har fungerat tillfredsställande, se bilaga C. Nivåskillnaden mellan
hårdhetsreglerat vatten och fuktvattnet är för stor och bör vidare utredas.
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Även konduktiviteten på detta prov är mycket högt, 4180 µS/cm. Detta kan
tyda på att fuktvattnet är förorenat. Om det finns vattenlösliga pigment
från papperet ökar konduktivitetsvärdet [4]. Det som framgår av analysen
är att konduktivitetsvärdet skiljer sig mycket från de båda proven. Detta
bör följas upp ytterligare. Om ökningen av konduktivitetsvärdet består av
ökad andel klorider kan det ge upphov till korrosion i rörledningar och
maskindelar. Däremot om ökningen av värdet kommer från ökad andel
kalcium är det inte någon fara för rostangrepp. 

3.2 Färg
Det första som gjordes var att kontrollera att det var UV-färger. Detta ana-
lyserades med GPC och UV-ljus. I bilaga D och E kan detta tydas som att
det var UV-färg. Det kan ses på X-axeln vid 28 minuter där det finns en
platt topp längst upp i diagrammet. AU på Y-axeln i dessa bilagor står för
Absorption Units.

Nästa steg i GPC-analysen visar att de två olika färgerna, dålig (batch:
3858143) respektive bra (batch: 2813378 och 2813377) färg skiljer sig i
sammansättningen rent kemiskt. I den nya bra färgen har en ny lågmo-
lekylär monomer tillsatts som syns i diagrammet i bilaga G, vid 24,567
minuter på X-axeln. Jämför med bilaga F som är den gamla dåliga färgen.
Ur denna analys framkom även att en förändring skett i den högmoleky-
lära delen. Detta syns i bilaga G och F. I Bilaga G finns det en topp vid
15,800 minuter och i bilaga F saknas denna topp. Detta tyder på att det
saknas bindemedel och det är mindre mängd högmolekylära bindemedel
i den nya färgen. Dessa förändringar ger färgen en lägre viskositet och det
var just detta som tryckarna påpekade.

Leverantören påtalade att de hade bytt pigment i den nya färgen, detta
kunde inte på- eller avvisas av analysen på Stora Enso. Det som framgår
av analysen är att pigmenten är lika kemiskt uppbyggda. Se bilaga H, där
våglängderna som är specifika för pigmenten är lika för de olika färgerna.

3.3 Gummiduk
Gummiduken som togs ur den 28/4 visade sig ha mycket talk i tryckande
ytorna. Se bilaga I. Talk används bland annat som fyllmedel i färg. 

Gummiduken som togs ur tryckpressen för analys den 11/5 bestod delvis
av blanka glatta icke tryckande ytor. Enligt analys finns det lera, kalci-
umkarbonat och talk på dessa ytor. Se bilaga J. Kalciumkarbonatet och
leran kommer från papperet.

För att kunna associera talken till tryckfärgen och hitta en felkälla gjor-
des ytterliggare analys. Resultatet från denna analys visade att den gamla
dåliga färgen (batch: 3858143) innehöll kiseldioxid (silica gel enligt dia-
gram i bilaga K) och talk som utgjordes avsättningarna på gummiduken.
I den nya färgen fanns det ingen kiseldioxid men talk hittades. Denna ana-
lys blev inte fullständig och bör analyseras igen.
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3.4 Papper
Resultaten från pappersprovningen visade att nästan alla värden håller
sig innanför gränsvärdena. Det enda värde som var utanför gränsvärdena
var papperets vithet som var en aning låg 115,8 på översidan och 115,3
CIE på virasidan. Gränsvärdet är 116 CIE. Denna parameter påverkar
inte avsättningarna på något sätt. Provningsvärdena finns redovisade i
bilaga L.

4 Slutsats
Efter många månader med färguppbyggnad på gummiduken fick Bobergs
tryckeri prova en ny färg som utvecklats och skulle lanseras på
Drupamässan. Efter byte av färg försvann i stort sett uppbyggnaderna på
de tryckande ytorna. Den nya färgen har en helt annan reologi än den
gamla färgen. Analyserna har visat att leverantören (Sun Chemical /
Coates Lorrileux) gjort förändringar i färgens sammansättning. Dock kan
det inte verifieras att pigmentet är utbytt som påtalats av leverantören.

Avsättningarna på de icke tryckande ytorna som består av kalciumkar-
bonat, lera och talk bör utredas vidare. Det har inte påvisats i denna ana-
lys hur kalciumkarbonatet och leran binder (fastnar) till gummiduken.
Dessa avsättningar sitter hårt förankrade till duken och måste tvättas bort
manuellt med vatten.

Analyserna från fuktvattnet visar på att oroligheter råder i tryckpres-
sarna. Hårdhetsregleringen borde ses över. Eventuellt måste doserings-
utrustningen för hårdhetsregleringen bytas ut. Det höga konduktivitets-
värdet kan tyda på föroreningar i fuktvattensystemet. En grundlig sys-
temrengöring bör göras på A 52 för att få bort eventuella föroreningar. pH
värdet måste hållas över 5 för att säkerställa att inte kalciumkarbonatet
från papperet löses ut.

Gummidukens betydelse har inte tagits upp i detta projektarbete.
Gummiduken och dess yta är naturligtvis en viktig parameter som kom-
mer i kontakt med både fukt, färg och papper. Gummidukarna som
används i UV-pressar måste tåla dessa högviskösa färger. Även de tvätt-
vätskor som används får inte påverka och rugga upp gummidukens yta och
förstöra dess släppegenskaper. Provkörning med G-Print och nya gummi-
dukar i hela tryckpressen rekommenderas.
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5 Diskussion
Samspelet mellan fukt, färg och papper ställer stora krav på att de enskil-
da komponenterna skall fungera tillsammans, för att ge en problemfri
tryckning. Även om varje del fungerar bra var för sig så innebär inte det
att de fungerar bra tillsammans. Det gäller att lära sig hur tryckpressens
alla parametrar ska styras för att få detta samspel att gå problemfritt.

UV-färgerna anser jag är det stora problemet, men det är svårt att säga
varför. Enligt flera källor, till exempel Christer Becker på Akzo Nobel Inks,
så är avsättningarna mycket vanligare i samband med användning av UV-
färger. 

Jag har varit i kontakt med en före detta produktionsledare på ett tryck-
eri i Bromma (Edita) och diskuterat dessa problem. Han berättade att de
hade haft stora problem med avsättningar bland annat från G-Print. Dock
var G-Print tryckeriets huspapper och användes ofta. Efter en tid lärde
tryckarna sig hur man ska ställa in pressens alla parametrar och proble-
men med avsättningarna minskade drastiskt. I detta tryckeri körde de
med IPA (isopropylalkohol) i fuktvattnet och har då bredare styrgränser
att jobba inom. Bobergs har inte med IPA i sin process. Detta är mycket
bra i miljöhänseende. Nu har Edita Bromma stängts och tryckpressen har
flyttats till Edita Tansbyn. Efter kontakt med Roger Olofsson som är pro-
duktionsledare där så har de problem med avsättningar igen…

Ett annat problem som tagits upp är att mottrycket i tryckpressarna (A och
B 52) från Müller Martini måste ställas manuellt efter känsla. Detta leder
till att mottrycket förändras/ställs olika beroende på vilken tryckare som
kör pressen. Det vill säga att färgöverföringen blir olika beroende på tryck-
are.

Jag rekommenderar att en provkörning skall göras med nya gummidukar,
varför inte prova på en ny kvalitet? Exempelvis Akudot från 4graphics som
användes av tryckeriet i Bromma. Kontaktperson där är Kaj Flink. Nu kör
Bobergs på Kinyo MC 1200 W från DS Nordic.

För att lättare hitta lera, talk och kalciumkarbonat i bilagornas diagram
återfinns specifika våglängder nedan:

- Talk, 670. 1017 och 3677 nm.
- Lera, 1009, 1032, 1114, 3620 och 3696 nm.
- Kalciumkarbonat, 713, 876 och 1430 nm.

I detta projekt var uppgiften i första hand att reda ut avsättningarna på
de icke tryckande ytorna som kom från papperet. Nu uppkom inte dessa
avsättningar förrän vecka 20 (tisdag). Jag valde att ta med dessa i rap-
porten fast det var ont om tid. Ett reservuttag hade gjorts tidigare (16/4)
som skulle användas om inte pappersavsättningarna uppstod. Denna
avsättning bestod av färg i de tryckande ytorna, som redovisas i rapporten.
Därför har mycket fokus lagts på UV-färgen.
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