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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport var att undersöka varför en offsetpress stänker färg under 

produktionen av spelkuponger. Frågeställningen var följande; 

 

Vad är orsaken till att en arbetande offsetpress stänker färg från valsar och cylindrar och 

hur kan det eventuellt förhindras? 

 

Att trycka tryck med offsetpressar är det vanligaste sättet att trycka tidningar, magasin, 

spelkuponger m.m. En offsetpress är uppbyggd av fukt- och färgvalsar, cylindrar och en 

tryckplåt. Cylindrarna består av en plåtcylinder, en gummicylinder och en tryckcylinder. 

Det önskade motivet överförs via gummiduken till pappret med hjälp av tryckcylindern. 

En maskinell förändring utförd av personer utan erfarenhet för att hindra färgstänket leder 

till en obrukbar maskin på grund av delarnas relation till varandra. Det är dock viktigt att 

kontrollera att maskinen är rätt inställd. Genom forskning och samling av information 

från vetenskapliga artiklar och intervjuer konstaterades det att balansen mellan färg och 

fukt är instabil vilket leder till färgstänkning. Arbetsmiljöverket har krävt att färgen till 

offsetpressar byts ut mot ett vattenlösligt alternativ och rekommenderat att mängden ISO 

propanol i processen sänks. Fuktvattnet behöver vara inom ett visst intervall när det gäller 

pH-värde och hårdhetsgrader för att synkronisera bäst med färgen. 

Då pH-värdena i fuktvattnet var inom det lämpliga intervallet visade en komplexometrisk 

titrering att fuktvattnet hade för höga värden av kalciumoxid. Kalciumoxiderna frigjordes 

från fyllmedlet i pappret som användes under mätningen. Detta bekräftade även att 

hårdheten i maskinens fuktvatten ökar då den under hela tryckprocessen kommer i 

kontakt med pappret. För höga värden av kalciumoxid leder till att systemet tar upp salter 

som sätter sig på valsarna. Valsarna absorberar i sin tur upp mer vatten än beräknat och 

överemulgeras med färgen. Denna över emulgering är den främsta anledningen till färg-

stänket. 

En ökning på ISO propanolen i fuktvattnet från 7 % till 11 % leder till att fuktvatten 

matningen kan sänkas med ca 16 %. Det leder i sin tur till mindre fukt i systemet och en 

bättre balans mellan färg och fukt. För att motarbeta en ständig ökning av hårdheten i 

fuktvattnet rekommenderas att oftare och noggrant rengöra fuktsystemet samt byta ut 

delar där salter har satt sig. En eventuell förändring för att få en bättre färg och fuktbalans 

är att byta till en intensivare färg och därmed kan färgmatningen sänkas. 
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Summary 
The purpose of this project is to examine why an offset press splashes color during 

production of betting slips. The question was as follows; 

 

What is the reason for color splashing from the rollers and cylinders in a working offset 

press, and how can it possibly be prevented? 

 

Printing with offset presses is the most common way to print newspapers, magazines, 

betting slips and more. An offset press consists of dampening rollers and color rollers, 

cylinders and a press plate. The cylinders are a plate cylinder, rubber cylinder and a 

pressure cylinder. The target print is transmitted via the rubber cylinder to paper with the 

help of the pressure cylinder.  

 

A mechanical change made by individuals without necessary experience to prevent the 

color splashing can lead to the machine becoming unusable, considering the sensitive 

balance between the different parts. It is however important to verify whether the 

configurations of the machine are optimized or not. Through research and gathering 

information from scientific articles and interviews it was established that color splashes 

appear according to an unstable balance between color and fountain solution in the 

machine. The working environment has demanded a change of the color to a soluble 

alternative and recommended that the amount of ISO propyl decreases in the process. The 

fountain solution needs to be within a certain range in terms of pH-values and hardness to 

sync as good as possible with the color. 

 

After an amount of tests the result points towards the pH-values being within a certain 

range but a complexometric titration resulted in too high values of calcium oxides. The 

tests proved that the calcium oxides are being released by the paper filler. This proves 

also that the hardness of the machines fountain solution increases during the entire 

printing process when in contact with paper. To high values of calcium oxides lead to the 

rollers absorbing salts. The rollers will then absorb more fountain solution than calculated 

because of the salts and this leads to emulsification with the color. This emulsification is 

the primary reason for color splash. 

 

An increase of ISO propyl in the fountain solution from 7 % to 11 % leads to a decrease 

of the fountain solutions feed by approximately 16 %. This gives less fountain solution in 

the system and a better balance between color and fountain solution. To counter a 

continual increase of hardness in the fountain solution a recommendation is to clean the 

fountain solution system often and carefully and replace parts contaminated by salts. A 

possible change for further improvement of the color and moisture balance is to change 

color to a more intense one and then a decrease of color feed will be possible. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Informationens roll i samhällsutvecklingen har alltid spelat en viktig roll. Sumererna använde 

sig av kilskrifter.
1
 Vikingarna och nordbor använde sig av runor.

2
  

När skrivmaskinen uppfanns 1873 förändrade den sättet att dela information.
3
 Det blev 

mycket enklare att producera en större mängd text på kortare tid. Efter denna tid började man 

utveckla större pressmaskiner som kunde producera stora mängder tryckt information på 

kortare tid. En typ av dessa maskiner var offset pressmaskinen som även förenklade sättet att 

dela symboler och tecken. Dessa typer av maskiner är de vanligaste i världen för produktion 

av dagstidningar och magasiner.
4
 Anledningen till dess popularitet är snabba och 

högkvalitativa tryck, fina färger och fina mönster.
5
 

Offsetmaskiner är en pressmaskin som använder sig av fyra färger för att skapa och trycka i 

olika nyanser. Dessa färger är cyan, magenta, gul och svart. Maskinen använder sig även av 

olika cylindrar och valsar. Varje del i maskinen har en speciell uppgift. Färgvalsarna överför 

färgen till gummicylindern via tryckplåten. Denna gummicylinder är i själva verket gjord av 

plåt men kläs av en gummiduk för att underlätta möjligheten att ändra tryckt motiv. En av 

fördelarna till att just använda sig av gummi som klädnad är för att få ett skarpare och renare 

tryck på grund av gummits anpassning till färgytan.
6
 Under gummicylindern finns 

tryckcylindern monterad. Huvuduppgiften för denna cylinder är att trycka pappret mot 

gummicylindern. Papper som matas in mellan tryck och gummicylindern trycks med hjälp av 

tryckcylindern mot gummicylindern för att motivet ska överföras.
7
  

Figur 1 visar en hur dessa valsar hänger ihop med varandra. Produkter som dessa maskiner 

kan producera är bland annat tidningar, magasiner, reklamblad, spelkuponger etc. 

 
Figur 1. Uppbyggnad av en offsetpress8 

I dagens samhälle ersätts en del av den information som trycks på papper med digital 

information, vilket leder till att produktionen av information på papper minskar. En sådan 

trend ser man tydligt i hur faktureringsmetoderna förändrats. Många väljer idag att få sina 

fakturor utskickade digitalt via en bank eller en e-post tjänst. Utvecklingen av digital 

information leder till att företag som jobbar inom kommunikationsbranscher blir tvungna att 

ändra sitt sätt att arbeta då behovet av tryckta papper minskar.
9
  

En annan tydlig trend är hur spelmarknaden har och håller på att förändras. Spelande genom 

internet blir allt vanligare och leder till att behovet av tryckta spelkuponger minskar. Studier 

visar att svenskar tycker det är mycket bekvämare och mer lättillgängligt att spela via nätet 
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jämfört med hos casinon eller spelombud. Många personer satsar pengar genom att använda 

sig av en internetuppkopplad apparat, vilket både sparar dem både tid och pengar.
10

 

 

Hur påverkar behovet av tryckta spelkuponger miljön, företagen och pressmaskinerna? 

 

Hur miljön eventuellt påverkas av tryckta böcker, papper, tidningar och blad har man gjort 

studier på. Dessa studier visar att ersättning av fysiska produkter med digitala produkter, 

exempelvis e-böcker har positiva effekter på miljön. Optimering av produktionsprocesser och 

färre transporter bidrar även till en bättre ekonomisk hållbarhet.
11

 

Det som påverkar miljön positivt kan påverka företagen negativt. Många företag inom 

tryckeribranschen har idag fått anpassa sin verksamhet till hur informationen delas. Trender 

som visar att information idag delas allt mer digitalt får dessa företag att se ett mindre behov 

av tryckta papper och därmed få mindre beställningar.
9 

Mindre beställningar leder också till en mindre produktion som i sin tur innebär mindre 

pengar för företagen.
9 
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1.2 Problemformulering 
En offsetpress kan arbeta i olika hastigheter på cylindrar och valsar för att trycka i optimala 

hastigheter. Cylindrarna och valsarna har samma hastighet gentemot varandra men kan 

behöva anpassa denna hastighet beroende på hur serien ska se ut. Det är inte alltid som full 

bredd av dessa cylindrar används vid tryck. Ett exempel för detta är om pappret som ska 

tryckas har en mindre bredd än cylindrarna. Detta kan leda till att färg avsedd för tryck i 

vanliga fall, kommer vara kvar på valsar och cylindrar på de ytor som inte skall tryckas. 

Efterhand som färgen förnyas på valsarna, ökar kvantiteten av färg på de ytor som inte 

utnyttjas. Detta kan leda till problem som att färgen rinner eller börjar skvätta ut från pressen. 

Det är aldrig bra att färgen skvätter i en offsetpress. Det kan påverka maskinen på många sätt 

och kan ge problem i olika allvarlighetsgrader på pappret beroende på var färgen hamnar. 

 

Kvalitéten på trycken är av högsta prioritet för kunden vilket leder till att denna måste 

prioriteras hos många företag. Problem för företag uppkommer då deras produkter får 

varierande resultat i kvalitetsmätningarna. Anledningarna till uppkomsten av problemet kan 

bero på flera faktorer, bland annat pappret, färgen, tryckpressen, färg-vatten balans, 

operatörens handlande och kvaliteten på tryckplåtarna. 

Att fastställa varför defekten uppstår är första steget till att finna eventuell lösning till 

problemet. 

 

Om defekten visar sig påverka kvalitén av trycket, måste defekten tas på största allvar. Om 

maskinen måste sänka i hastighet för att behålla kvalitén, kommer företag att tappa tid och 

därmed förlora pengar. Ett sådant alternativ vill företagen framför allt undvika. Den optimala 

produktionsprocessen är när kvalitén håller hög nivå vid hög produktions hastighet. Att finna 

en orsak till defekt kan leda till att finna en lösning till problemet. 

 

Därmed kan undersökningsfrågan för detta arbete formuleras som följande: 

 

Vad är orsaken till att en arbetande offsetpress stänker färg från valsar och cylindrar och hur 

kan det eventuellt förhindras? 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att finna varför en offsetpress stänker mer färg när hastigheten på 

cylindrarna ökar samt att eventuellt finna en lösning till problemet så att maskinen kan 

producera tryck med optimal hastighet.  

1.4 Mål 
Målet med denna rapport är att finna anledning till färgstänk i en offsetpress när maskinens 

cylindrar ökar i hastighet. Även att eventuellt finna en lösning till problemet så den mest 

gynnsamma hastigheten utnyttjas.  

1.5 Avgränsningar 
Inom ramen för detta arbete kommer endast delar av en offsetpress undersökas. Arbetet 

kommer att exkludera små skrivmaskiner som kan förekomma i kontorsmiljö. Själva fokusen 

kommer att riktas mot offsetpressar. Analys av den elektroniska styrningen i maskinen 

kommer att exkluderas i detta arbete då själva problemet antingen är relaterat till det 

mekaniska i maskinen eller till vätskorna som används i maskinen. 

Undersökningen kommer inte påverka miljön något märkbart på grund av att maskinen 

kommer att fortsätta att trycka spelkuponger på samma sätt som den alltid har gjort. 

Följaktligen kommer inte någon djupare analys över hur miljön påverkas att genomföras. 
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2. Metodologi 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Det är viktigt att redan i början av en rapport beskriva författarens vetenskapliga synsätt. En 

forskare kan utgå från två synsätt när den utför en forskning. Antingen en filosofisk inriktning 

eller en vetenskaplig inriktning. För att veta vilket synsätt som passar för forskningen, krävs 

en vetskap om skillnaderna på dessa för att sedan relatera till forskningen och finna den mest 

lämpade.
12

 

2.1.1 Positivism 
Trots att positivism har sitt ursprung som en filosofisk diskussion, tillhör positivism 

vetenskapen. För att ett påstående skall vara inom ramen för positivism, skall det vara sant 

och motsvara realiteten. Det som inte kan prövas genom undersökning som bygger på 

iakttagelse, tillhör inte vetenskapen och därmed inte positivism. En av grundpelarna i 

positivism är tilliten till vetenskaplig rationalitet. Med detta menas att en forskare som 

använder sig av positivism, skall vara objektiv och inte påverkas av utomvetenskapliga 

bedömningar.
12

  

2.1.2 Hermeneutik 
Det finns många olika sätt att förstå verkligheten enligt hermeneutiken. Den kan fritt 

översättas till tolkningslära och har sina ursprungs teorier från bibel- och annan texttolkning. 

Därför är det viktigt att den som tolkar måste ha någon språklig eller kulturell gemenskap till 

informationen. Vid brist på en sådan gemenskap kan tolkningen ha låg trovärdighet då den 

inte har någon grund till varför den tolkas just på ett sätt. Tolkningar måste ha en grund och 

därför är det viktigt att utgå från ursprunget till informationen. Vad författaren har för avsikter, 

härkomst och språk är några av punkterna som är viktiga att utgå ifrån när en tolkning görs.
13

 

 

Till skillnad från positivismen som har ett objektivt synsätt där fakta är konkret och logisk är 

hermeneutiken ett subjektivt synsätt. Perspektiv och syfte är några av det faktorer som avgör 

hur en tolkning görs. Detta visar klart och tydligt att olika tolkningar görs beroende på 

personen som tolkar resultatet. På grund av att olika tolkningar kan göras av olika personer 

utgår inte hermeneutiken ifrån någon absolut sanning. Den existerar helt enkelt inte då det är 

tolkningen som är grundpelaren.
13

  

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 
För att målen med denna rapport skall uppfyllas, krävs att båda metoderna används. Maskinen 

och dess problem är av saklig natur och tillsammans med all information som samlas in 

genom akademiska tidskrifter skall positivistiskt synsätt användas. En del av analyserna som 

skall göras på maskinen skall vara av samma natur t.ex. mätningar i mm på trycken mellan 

cylindrar och valsar men även pH mätningar på fuktvatten. Det skall även utföras en 

laboration där hårdheten av fuktvattnet skall undersökas. Allt detta skall göras ur det 

positivistiska synsättet. 

När undersökningen av maskinen görs måste en del antaganden även göras. Forskarna samlar 

ihop information som kan vara till hjälp vid analyserna och utifrån dessa härstammar de 

hermeneutiska antagandena. Visuellt kommer maskinen också att analyseras för att förstärka 

antagandena och agera som första filter för att exkludera undersökningar som endast kommer 

tar tid och inte leda närmare problemen. En maskin med många delar kräver mycket tid om 

var del skall undersökas. Därmed kräver avgränsningar att många antaganden får göras då 
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resursen i form av tid är begränsad. Intervjuer med operatörer, försäljare och tekniker kommer 

vägleda forskarna till att stärka antagandena.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Innan forskaren angriper sin undersökning, skall han välja på vilket sätt den skall angripas. 

Vad forskaren skall tänka på är vilka teorier som kommer ligga till grunden för 

undersökningens resultat. Ur ett vetenskapligt perspektiv, existerar två inriktningar på hur 

teorier skall hanteras. Teorierna är uppbyggda på olika sätt och grundas också annorlunda. 

Resultatet av forskningen kommer också att betraktas olika beroende på vilket av 

angreppssättet som har använts.
14

 

 

2.2.1 Induktion 
Induktion är det angreppssättet där teorier bygger utifrån erfarenhet och upprepningar av 

samma händelse. En forskare som använder sig av induktion kommer dra slutsatser från 

verkligheten och lägga detta som grunden till sin teori. Denna teori är generell och kan liknas 

vid sannolikhet. Ett bra exempel på hur teorier från induktion kan vara är ”Alla bilar jag har 

mött hittills har varit röda, därför kommer även nästa bil jag möter också att vara röd”. 

Forskare som använder sig endast av den induktiva metoden, kan angripa forskningsobjektet 

utan att innan ha studerat befintliga studier.
14

 

 

2.3.2 Deduktion 
Kännetecknet av ett deduktivt arbetssätt är genom att utifrån en allmän princip och en 

befintlig teori dra en slutsats om en enskild händelse.  Vid ett aktuellt fall som ska prövas, 

härleds en hypotes som empiriskt prövas enligt de befintliga teorierna. Fördelen med ett 

deduktivt arbetssätt är att den antas vara objektiv i forskningen och därmed stärker den 

resultatet då utgångspunkten är en befintlig teori. Detta leder till att forskningsprocessen blir 

mindre påverkad av forskarens subjektiva uppfattning.
15

 

 

2.3.3 Abduktion 
Kombinationen mellan induktion och deduktion kallas abduktion forskning. Det innebär att 

utifrån ett särskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan beskriva ett specifikt fall för 

att sedan pröva denna hypotes i ett nytt fall. Arbetar forskaren enligt denna princip har den då 

först arbetat enligt en induktiv metod för att sedan gå över till en deduktiv. Forskaren kan bli 

låst i hög grad genom att endast arbeta efter den induktiva respektive den deduktiva metoden. 

Fördelen med att arbeta med abduktiv forskning är att forskaren inte blir låst i sin egen 

forskning vilket kan gynna slutresultatet.
16

 

På grund av att alla forskare är påverkade av erfarenheter och tidigare forskningar finns risken 

att forskaren omedvetet väljer en teori och utesluter en annan. Därför är det viktigt som 

forskare att starta forskningen som förutsättningslös.
16

 

 

2.3.4 Vår vetenskapliga angreppsätt 
Maskinen har under ett par år haft problem med stänkning av färg från cylindrar. Idag har 

företaget en bekräftad teori om att maskinen behöver gå ner i hastighet för att sänka stänket på 

skärmar och papper. Teorin har framtagits på induktivt sätt genom upprepning av samma 

händelser var gång hastigheten ökat. Forskarna som skriver rapporten antar att på grund av att 
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händelsen alltid kommit när hastigheten ökat, kommer den återkomma om hastigheten ökar 

igen. Detta är första steget av projektet och det angrepps på ett induktivt sätt.  

Vidare skall små förändringar göras för att observera förändring av resultatet. Steg för steg 

skall hypoteser antingen bevisar lösning eller uteslutas som del av problemet. Detta leder i 

slutet fram till vilka förändringar som kan har positiv verkan på maskinen, negativ verkan på 

maskinen och vilka förändringar påverkar inte resultatet alls. Därmed kommer minst en 

lovande lösning presenteras.  

Att börja ett projekt på ett induktivt sätt för att sedan övergå till ett mer deduktiv sätt är 

grundförklaringen av abduktion. Valen av angreppssätt passa bäst till problemet projektet 

bygger på men forskarna får se upp att inte för tidigt fastna i en teori för att utesluta en annan. 

Detta kan leda till att teorin som är själva lösning inte upptäcks.  

2.3 Forskningsmetod 
Forskare brukar skilja på två olika forskningsmetoder, den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden. För att veta vilken de två som skall användas måste forskaren redan i början ha klart 

för sig hur han ska hantera datainsamling. Den största skillnaden mellan de två metoderna är 

hur insamlingen av data och statistiker skall användas. Oftast används en kombination av de 

båda metoderna inom forskning.
17

 

2.3.1 Kvalitativ metod 
Med den kvalitativa metoden samlas informationen in genom intervjuer och observationer. 

Metoden består av fem tekniker som används som tillvägagångssätt. Dessa fem tekniker är: 

direkt observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer och analys av 

källor. Forskningen redovisas sedan som fallbeskrivning eller berättelse. Exempel på 

forskningar som använder sig av denna metod är olika dilemman eller värderingar som skall 

undersökas.
17

  

Vid användning av den kvalitativa metoden är uppfattningen av problemet lika viktigt som 

problemet i sig. Metoden används främst i situationer där informationen som samlas in inte 

kan mätas. Nackdelen med metoden är att forskare som använt sig av en kvalitativmetod 

känner att de måste argumentera för att deras resultat ska bli hållbart och riktigt.
14

 

2.3.2 Kvantitativ metod 
Med den kvantitativa metoden samlas informationen in med hjälp av enkäter, intervjuer och 

genom arkiv. Mycket av informationen som samlas in, betraktas med siffror och detta syns i 

resultatet då kvantitativa resultat oftast redovisas i tabeller, grafer och diagram. På grund av 

att den kvantitativa metoden redovisas mer med siffror medan kvalitativa metoden redovisas 

mer som en berättelse, ses den kvantitativa metoden som en mer övertygande, opartisk och 

trovärdigare metod.
18

 

Innan forskaren börjar använda sig av metoden skall en teori eller en hypotes föreslås till 

problemet som skall undersökas. Denna metod är mer lämpad för vetenskapliga 

undersökningar jämfört med den kvalitativa metoden. Nackdelen med metoden är hur enkelt 

den kan missanvändas på grund av att de flesta människor blir mer övertygade av siffror och 

diagram än fallbeskrivningar som är resultaten från kvantitativa metoden.
18

  

2.3.3 Vår forskningsmetod 
För att avgöra vilken metod som skall användas, bör forskaren kolla över sin frågeställning 

först. För denna rapport kommer frågeställningen kräva att en kombination av de båda 

metoderna ska användas. Utifrån den kvalitativa metoden kommer minst en intervju att 

utföras med en reparatör med flera års erfarenhet av offsetpressar. Resultatet av intervjun 

kommer sedan att bearbetas utifrån bägge metoderna.  
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Då detta är en vetenskaplig/teknisk rapport kommer den kvantitativa metoden användas mer 

än den kvalitativa. Insamlingen av data kommer att göras genom observation av maskinen, 

statistik, litteratur, intervjuer och befintliga undersökningar med liknande problem.  

Resultatet skall redovisas sakligt i form av beskrivning av flaskhalsen och förändringar som 

kan förhindra problemet. Även detta gör att den kvantitativa metoden kommer har en större 

betydelse.  

2.4 Sanningskriterier 

2.4.1 Validitet 
Validitet definieras som förmågan av ett mätinstrument att mäta det som man avser att den 

ska mäta. Vare sig informationen som mäts är effektivitet eller vilket politiskt parti som ska 

vinna ett visst val så måste man få ett trovärdigt svar på det. Därför är det viktigt att fastställa 

vad som ska mätas innan man börjar med själva mätningen. 

Valdiditet skiljs mellan två aspekter: inre validitet och yttre validitet.
19

 

 

Inre validitet beskrivs som överensstämmelsen mellan specifika begrepp och definitionen av 

dessa operationella mätbara värden. Inom denna aspekt är det viktigt att definiera vilka värden 

i själva mätningen som ska vara med och vilka som ska hållas utanför. Var gränsen går för 

dessa värden blir även det som medför svårigheter.
19

  

 

Yttre validitet är en överenskommelse mellan de mätta värdena och verkligheten. Detta skiljer 

sig från inre validitet där begreppen och definitionen av begreppen avgör vilka mätvärden 

som ska inkluderas i ett resultat. För att ha en hög yttre valdiditet är det därför viktiga att på 

förhand ha empirisk fakta som man kan jämföra resultatet med.
19

  

2.4.2 Reliabilitet 
Validitet klassas som det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Ytterligare krav kan sättas på 

mätningar, dessa krav kallas reliabilitet och definieras som tillförlitligheten i ett mätresultat. 

Om mätvärden ska vara tillförlitliga ska minst två forskare som är oberoende av varandra få 

samma resultat när de mäter samma sak. I ett sådant fall räknas det som att resultatet har hög 

reliabilitet.
20

 

2.5 Datainsamling 
Det är viktigt att en forskare redan tidigt har bestämt sig för hur informationen till själva 

forskningen skall samlas in. Datainsamling kan klassas under två större metoder, primärdata 

eller sekundärdata.
21

 

2.5.1 Primärdata 
Data som samlas in av forskarna själva som observationer, mätningar respondenter, beskrivs 

som primärdata. Fördelen med primärdata är att forskaren kan anpassa mellan frågor och data 

vilket höjer validiteten i datan. Nackdelen med metoden är att den är tidskrävande, sämre 

tillgänglighet och kan vara kostsamt.
21

  

2.5.2 Sekundärdata 
Data som forskaren samlar in från redan befintliga arkiv, databaser, dokument och register 

heter sekundärdata. Fördelen med sekundärdata är möjligheten att fortsätta med redan 

befintliga studier eller ta lärdom av dem. Ett ordspråk som lyder ”behöver inte uppfinna hjulet 

igen”, är ett bra exempel på varför sekundärdata är en viktig datainsamling. Nackdelen med 

metoden är att alla undersökningar inte redan är tillämpade och forskarna som undersökt den 

redan befintliga datan kan ha tolkat den på ett annat sätt vilket sänker validiteten.
21
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2.5.3 Vår insamlingsmetod 

För att uppfylla målen med denna rapport, kommer både primär och sekundärdata att samlas 

in. För att börja en analys krävs mycket information om objektet och dess funktioner. Denna 

information kommer att tas in som sekundärdata. Redan befintliga studier har gjorts på 

offsetpressar, förklaring av dess olika delar, hur den funkar och vad de vanligaste problemen 

till en försämrad kvalité kan beror på.  

Det räcker inte att endast redogöra redan befintliga studier utan i detta fall krävs en analys på 

den givna maskinen. På det sättet kommer primärdata att användas och information om den 

specifika maskinen kommer samlas in av forskarna själva. Intervjuer som skall utföras på 

operatörer och en ”expert” på området kan klassas in i båda metoderna.  

2.5.4 Direkt observation 
För att kunna utföra en direkt observation krävs det att forskaren skall ha tillträde till objektet 

eller platsen som skall observeras. En direkt observation ger en ofiltrerad 

förstahandsinformation som har stor betydelse i en forskares studie. Observationen går bättre 

och effektivare om forskaren redan i förväg bestämt ett observationsschema. För att göra ett 

bra observationsschema krävs ett strukturerat följd av frågor och ett fenomen som skall 

observeras.
22

  

2.5.5 Intervjuer 
För att specificera termen intervju menas det en person ställer frågor till en annan person. 

Frågorna skall vara bestämda innan och sättet intervjun skall gå till skall också vara 

förutbestämt. Ju mer vetskap intervjuaren har om ämnet, desto bättre och mer strukturerad blir 

intervjun. Självfallet är förberedelsen inför en intervju av högsta prioritet. För att intervjun 

skall ge bästa resultat krävs antingen ljudupptagning eller noggranna anteckningar.
23
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3. Teori 

3.1 Miljö 
Många tryckerier strävar idag mot ett arbete för en hållbar utvecklig. Då är det viktigt att 

bestämma hur hela verksamheten ska arbeta och inte bara själva produktionen. Företag kan bli 

certifierade och följa vissa standarder i sitt arbete för en hållbar utvecklig. 
 
Certifieringar och standarder företag kan certifiera sig mot är bland annat: 

- ISO 14001 

Företagen som är certifierade enligt denna standard bidrar med bland annat en 

minskad användning av resurser för varje tillverkad produkt, ökad trovärdighet för 

organisationens miljöarbete och en ökad processeffektivitet.
24 

- Svanen 

För att vara certifierad enligt Svanen ska företaget ha en tillverkningsprocess, ett val 

av papper och kemikalier som är inom ramen för kravet. Företagen ha en lägre 

miljöpåverkan jämfört med företag som inte är certifierade enligt denna standard. Det 

finns även krav på återvinning av tryckta produkter, pappersanvändning och 

minskning av skadliga kemikalier.
25 

 

3.2 Typer av tryckmaskiner 
I dagens tryckeribransch används många typer av pressar och skrivare. Olika maskiner 

används beroende på vad som ska tryckas. Storlekarna på dessa kan också variera allt från 

kontorsskrivare till offsetpressar. Mindre företag använder sig av mindre digitala pressar 

medan de större kan ha stora offsetpressar och stora digitala skrivare i sin produktion. 

 

 
Figur 2. Canon Océ ColorStream 300053 

 

Figur 2 visar exempel på en stor skrivare som är 

utvecklad av Canon Océ för att användas i de större 

företagen som producerar höga kvantiteter av tryck 

varje dag. Så här stora skrivare har möjlighet att 

skriva ut en miljard sidor på ett år vilket även 

resulterar till att det finns företag i tryckeribranschen 

som har bytt ut sina offsetpressar mot denna typ av 

skrivare. På grund av sina höga pris är det bara stora 

företag som kan och har råd att använda sig av dessa 

skrivare.
9 

 

Figur 3 visar en mindre digital skrivare som används hos dem mindre tryckeriföretagen. Den 

här typen av skrivare är lämpade för mindre serier av tryck. Det tar ungefär en minut att 

skriva ut ett papper i storlek A0 vilket även förklarar varför skrivare av denna typ inte kan 

användas i en produktion där serien är stor och måste produceras så snabbt som möjligt.
55

 

Exempel på bransch som är fullständigt omöjligt att ha sådana skrivare är i ett tidningstryckeri 

Figur 3. Digital skrivare54 
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där tidningarna måste tryckas snabbt och levereras dagen efter. Verksamheter som tillverkar 

skyltar, dekorer och reklamblad har oftast skrivare av denna typ.
26

  

 

 

 
Figur 4. Offsetpress27 

 

Figur 4 visar en stor offsetpress tillverkad av företaget Muller Martini. Dessa maskiner är 

tillverkade för att producera stora serier tryck.
9 

3.3 Offsetpress 
Att trycka med offsetpressar är det vanligaste sättet för att producera  

broschyrer, tidningar, kuponger m.m.
4
 En av de ledande tillverkarna av offsetpressar är 

företaget Muller Martini.
28

 Dessa maskiner är baserade på principen att vatten och oljor inte 

blandas. Uttrycket ”offset” hänvisar till det faktum att tryckplåten aldrig vidrör pappret. 

Anledningen till att den aldrig rör pappret är för att den överför trycket via gummiplåten. 

En offsetpress skiljer sig lite från andra maskiner med samma uppgifter.
4
  

De utmärkande delarna är valsarna, cylindrar, tryckplåtarna och färgen
29

. Var vals och 

cylinder har en utmärkande egenskap och var och en har stor betydelse för att maskinen skall 

prestera som önskat och trycka tryck av högsta kvalité. Valsarna kan tillhöra ett av de två 

verken, fuktverket eller färgverket. Valsarna som tillhör fuktverket kallas fuktvalsar och 

valsarna till färgverket färgvalsar. Varje offsetpress har även tre utmärkande cylindrar, 

plåtcylinder, gummicylinder och tryckcylinder.
7 

Figur 5 visar en offsetpressprocess med fyra olika färger. Blå pilen pekar på färgkistan där 

färgen börjar i systemet. Sedan tas färgen upp av orangea pilen som är färgvalsarna. Den grå 

pilen är fuktvattnet som tas upp av fuktvalsen. Både fukt och färg tas upp av plåtcylindern 

som är iförd tryckplåten och pekas ut med hjälp av den gula pilen. Cylindern som ligger emot 
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och utmärkt med gröna pilen är gummicylindern. Den sista cylindern märkt med en svart pil 

är mottryckscylindern. De fyra stationerna är likadana och valsar och cylindrar är även dem 

likadana. De tunnare orangea pilarna representerar papprets väg i maskinen.
7 

 

 
Figur 5. Offsetpress process30 

 

3.3.1 Papper 
Vilken typ av papper som används i en offsetpress har stor betydelse. Beroende på hur 

fibrerna i pappret är riktade blir matningen i maskinen och sluttrycket annorlunda. För små 

skrivare och offsetpressar är det viktigt att de långa fibrerna i pappret är riktade längst 

långsidan och de korta fibrerna längst med kortsidan. Moderna offsetpressar kan arbeta upp 

mot hastigheter av 450 meter per minut
31

. Är fibrerna därför riktade tvärtom skulle inte 

pappret vara lika starkt för att klara av matningen i de hastigheterna.
7
  

En annan viktig egenskap är ytan på pappret. Papper som dammar mycket vill tryckeriföretag 

helst undvika. Ett sådant papper skulle rubba den kemiska balansen och även här skulle 

slutresultatet vara dåligt
7
. De största orsakerna till att ett papper dammar mycket är den krita 

och kalciumkarbonat som används som fyllmedel i pappersmassan.
32

  

Även papprets vattenmotstånd har en stor betydelse. Det är viktigt att pappret har ett högt 

motstånd mot vatten så det kan behålla sin styrka när det kommer i kontakt med vatten.
7
 

 

En del tryckeriföretag följer även de satta miljökrav från Svanen som finns på papper.
21 

Kraven som Svanen sätter på pappersproduktionen idag är bland annat, val av råvaror, 

energiförbrukning, låga koldioxid utsläpp, rening av utsläppen till luft och vatten, användning 

av kemikalier samt övergödande och försurande ämnen som svavel och kväveoxider. Alla 

dessa krav måste följas noga av de företag som producerar dessa papper som används i bland 

annat offsetpressar.
33 

 

Pappret som används till weboffsetpressar skall vara längs med en rulle. Figur 6 visar papper 

förberedda för weboffsetpressar. Pappret är på en rulle för att anpassas för matningen till 

maskinen. Figur 6 visar även att rullarnas bredd kan variera beroende på hur produktionen ser 

ut. 
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Figur 6. Pappersrullar till offsetpressar 

 

3.3.2 Färgvalsar 
Färgen som skall tryckas, går först genom färgverket. Oftast består färgverket av tio valsar 

eller fler. Överföringsprocessen börjar vid en färgbalja där duktorn tar upp färgen som sedan 

går till hoppvalsen och vidare genom färgöverföringsvalsen och sedan vidare genom systemet.  

Färgverkets primära syfte är att föra vidare en jämn och perfekt mängd färg till plåtcylindern. 

För att hålla denna färg jämn används färgutjämningsvalsar. Om kvaliteten på trycken inte är 

som önskat bör operatören kontrollera temperaturen i fontänen, hastigheten på valsarna, eller 

den vanligaste orsaken, om problemet är i färgverket, mängden färg som pressas igenom 

valsarna.
7
 Vill operatören i sin tur sänka färgmatningen måste en starkare färg användas. 

Figur 7 visar exempel på hur färgvalsar i en offsetpress kan se ut. 

 

 
Figur 7. Färgvalsar 
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3.3.3 Fuktvalsar 
Beroende på maskin kan fuktvalsen eller fuktvalsarna variera i antal och position. En del 

offsetpressar har en fuktfontän med tillhörande vals/valsar placerat högt i systemet och en del 

har fuktfontän och fuktvals/valsar placerat lågt i systemet.  

Fuktvalsens primära uppgift är att föra fuktvattnet från fuktfontänen vidare genom systemet 

av valsar och cylindrar. Fuktvalsen är försedd med gummi som underlättar transporten av 

fuktvattnet.
7 

Trycket fuktvalsen har gentemot motstående valsar påverka mängden fukt som transporteras. 

Är trycket för hårt, förs inte tillräckligt med fuktvatten vidare in i systemet vilket leder till 

allvarliga konsekvenser på maskinens prestanda och kan till och med leda till att inget tryck 

på papper alls fås. Om för mycket fuktvatten förs vidare i systemet kommer hela systemet att 

påverkas negativt och färgen kan förändras både i struktur samt i kvalité. Den röda pilen i 

Figur 8 visar en fuktvals som är monterad över maskinens fuktfontän. Blå pilen visar 

fuktfontänen. 

 

 
Figur 8. Fuktvalsar 

3.3.4 Cylindrar 
För att få rätt balans mellan färg och fuktighet krävs nästa cylinder, plåtcylindern. 

Plåtcylinderns primära uppgift är just att balansera färg och fuktighet för att få tryck av bästa 

kvalité. Plåtcylindern är monterad mot gummicylindern för att överföra avbilden från 

tryckplåten mot just gummicylindern
7
. Gummicylinderns uppgift är att sedan att föra vidare 

avbildningen till pappret. Just på grund av detta är det viktigt att plåtcylindern och 

gummicylindern har exakt samma vinkelhastighet så att det önskade motivet trycks på 

pappret.
7
 

 

Den sista cylindern i processen är tryckcylindern. Tryckcylinderns primära uppgift är att 

fungera som en mottryckscylinder och trycka pappret mot gummicylindern för att skapa 

avbildning på pappret. Trycket mellan plåtcylindern, gummicylindern och tryckcylindern är 

otroligt viktigt för att resultatet ska vara av god kvalité. Avståndet mellan gummicylindern 

och tryckcylindern kan anpassas beroende på vilken tjocklek på pappret och vilken 

papperstyp som ska användas.
7
 

 

Cylindrarnas och valsarnas tryck gentemot varandra mäts oftast genom att mäta ett speciellt 

mått. Mätningen börjar med att ha maskinen stillastående för att sedan rotera valsarna ett 
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kvarts varv. På cylindern kommer det synas en tjocklek med mer färg än på övriga cylindern 

och måttet på bredden beskriver trycket mellan cylindrarna. Ett hårt tryck bildar ett bredare 

mått. Samma form av mätning utförs även på valsarna.
7
 Genom att sedan följa angivna mått 

från leverantören kan maskinoperatören ställa in önskat tryck. 

 

Att underhålla plåtcylindern är enkelt. Det skall inte finnas något pappersskräp, torkad färg 

eller andra material som kan förhindra rörelsen och eventuellt skada växeln. Oftast sker 

smörjning av bärarna automatiskt, annars måste detta göras manuellt och mycket noggrant. 

Plåtcylindern, gummicylindern och tryckcylindern skall hålla samma vinkelhastighet. Om så 

inte är fallet, kan färgtrycken bli utsmetade på pappret och kvaliteten på trycken försämras.
7 

 

Figur 9 visar i detalj hur gummicylindern och plåtcylindern skapar avbildning på papper. 

Svart pil indikerar gummicylindern. I mitten på gummicylindern ses trycket som pressats in i 

gummiduken. Den röda pilen märker ut tryckcylindern.  

 

 
Figur 9. Cylindrar 

3.3.5 Tryckplåtar 
Tryckmediet i en offsetpress består av en tunn aluminiumplåt med en beläggning på för att 

ändra ytegenskaperna. Beläggningen kan vara av polymerer, lacker, oxider eller olika metaller. 

Framställning av tryckmediet sker på ett fotografiskt sätt genom datorer. De ytor som skall 

tryckas får en hydrofobisk yta (vattenavstötande) och ytorna som inte skall tryckas får en 

hydrofil yta (vattenälskande). Innan färgen används fuktas plåten genom kontakt med 

vattenfontänen. Vid fuktning kommer vattnet att lägga sig på den hydrofila ytan vilket leder 

till att färgen endast fastnar på den hydrofobiska ytan. Vattnet i en offsetpress spelar en 

väldigt stor roll då den påverkar kvaliteten på slutprodukten. Tar färgvalsar upp för mycket 

vatten påverkas kvaliteten negativt. Vattnet kan också fukta ner pappret vilket ger en 

dimensionsförändring av pappret och då blir inte produkten inte heller bra. På grund av att 

många problem kan uppstå av vattnet, har det utvecklats offsetpressar som inte använder sig 

av vatten utan använder sig av oljeavstötande material. Detta ger istället andra problem som 

kylning av papper och att färgen som används måste vara av segare material.
34
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Figur 10 är ett exempel på en tryckplåt som är gjord i aluminium. Konturerna som skall 

tryckas syns tydligt och ytorna som inte skall ha något tryck är de vita ytorna. 

 

 
Figur 10. Tryckplåt 

 

Figur 11 visar hur tryckplåten sitter monterad på plåtcylindern. 

 

 
Figur 11. Tryckplåt på plåtcylinder 

3.3.6 Färg 
En offsetpress använder fyra olika färger när den arbetar. Dessa är cyan, magenta, gul och 

svart. Förkortningen som brukar kallas ”CMYK” är färgerna på engelska, cyan, magenta, 

yellow och black. De reologiska egenskaperna hos färgen som viskositet och klibbighet är 

funktioner av temperatur, kemisk sammansättning och graden av emulgering av fuktvattnet i 

färgen. På grund av att färgfilmen på en offsetpress är relativt tunn krävs att färgen måste vara 

trögflytande och dess klibbighet blir därmed viktig.
35 
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Färgen måste synkronisera bra med fuktvattnet. Om balansen mellan färgen och fuktvattnet 

inte är bra kommer emulgeringen av färg och fukt att försämras. Det kan försämra kvaliteten 

på slutprodukten eller försämra egenskaper i systemet som inte syns direkt på pappret.
7 

Figur 22 visar början av färg processen. Färgen börjar i en så kallad färgkista för att sedan 

föras vidare genom hela systemet. Figur 12 visar även två blandare som hela tiden rör om 

färgen så den inte torkar samt jämnar ut färgen så att den skall föras vidare jämnt längs med 

valsarna.
7 

 

Figur 12. Färgkista 

Det finns ett utvärderat säkerhetsblad till färgen Suncure Lazer ULR50 som tydligt beskriver 

förvaring, hantering, påverkan på människor och avfallshantering. Produkten kan påverka 

människor genom att ge irriterande ögon och kan ge allergi vid hudkontakt. Om produkten 

skulle komma ut i naturen kan den vara skadlig för vattenlevande organismer och orsaka 

skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
36 

Ämnena som kan vara skadliga i färgen är Glycerol Propoxi triakrylat, 4,4'-

isopropylidendifenol, oligomeriska reaktionsprodukter med 1-klor-2,3-epoxipropan, estrar 

med akrylsyra 1,4-butanoldiakrylat, 2-propensyra och reaktionsprodukter med 

pentaerytritol.
36 

Rester av färgen får inte bortskaffas via avlopp utan skall processas genom 

avloppsreningsverk. Produkten klassificeras som farligt avfall och det finns lokala 

myndighetskrav och lagstiftningar som beskriver hur farligt avfall skall hanteras.
36 

För en mer miljövänlig process, görs studier för att ersätta den vanliga färgen i en offsetpress 

med ett mer miljövänligt alternativ. H. Naik Dharavath och Dr. Kim Hahn utförde en studie 

("Green Printing: Colorimetric and Densitometric Analysis of Solvent-based and Vegetable 

Oil-based Inks of Multicolor Offset Printing”, 2009) där de analyserade skillnaderna på 

lösningsmedelsbaserat färg och vegetabilisk oljebaserad färg. Den vegetabiliska oljebaserade 

färgen är förnybart, sojaoljan som är grunden utger inte skadliga ämnen i luften som 

lättflyktiga organiska föreningar som däremot den vanliga färgen som innehåller bensin gör. 
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Forskarna hittade även flera egenskaper där vegetabiliska oljebaserade färgen hade en klar 

fördel. Några av dessa fördelar är att färgerna blir klarare och får ett bättre djup vilket medför 

till ett bättre slutresultat.
37

 

3.3.7 Fuktvatten till offsetpressar 
Fuktvattnet har en betydande roll i en offsetpress. Utmärkande mått i fuktvattnet är dess pH-

värde och hårdhet.
38 

3.3.7.1 Fuktvattnets påverkan i en tryckmaskin 
Fuktvattnet påverkar pressen direkt genom att skydda ståldelar, rullar, plaster och att 

säkerhetsställa optimal produktivitet. Fuktvattnet påverkar tryckplåten genom att ge en god 

vätning på områden som inte skall tryckas, snabb avrinning från plåten och fungerar som ett 

bra korrosionsskydd för tryckplåten.
38

 Fuktvattnet påverkar även färgen i en offsetpress. Den 

påverkar om vatten och färg emulsionen är stabil, justeringen av färg/vattenbalansen och kan 

ge försämring av färgtorkningsegenskaperna. För mycket vatten i systemet kan göra 

färgen ”grötig”. Fuktvattnet påverkar även pappret och dess fyllmedel som består av 

kalciumkarbonat och krita. Fyllmedlet i pappret löses upp och gör att kalciumkarbonat och 

krita följer med fuktvattnet och återanvänds i maskinen.
32 

3.3.7.2 Surhetsreglerande ämne - Acedin Plano 
I fuktvatten används surhetsreglerande ämnen för att bland annat sänka vätskans pH-värde. 

Ett exempel på surhetsreglerande ämne är Acedin Plano.
35 

PH-värdet förändras för att fukten skall arbeta bättre med färgen och skapa god fukt-färg 

balans. Syran skall ha ett pH inom intervallet av 3,5 till 4,5. En annan viktig funktion syran 

har är att skydda mot korrosion av alla delar den arbetar mot.
35 

I offsetpressens fuktvatten är 2-3 % surhetsreglerande ämnen ett lämpligt intervall uträknat 

för bästa effekt. Ett överskott av vätskan är inte bara meningslöst utan kan också tillföra 

nackdelar. Har fuktvattnet högre koncentration surhetsreglerande kommer emulgeringen med 

färg ta längre tid att torka. Hela balansen försämras mellan fukten och färgen. Dessutom kan 

ämnet leda till korrosion istället för att skydda mot det. Kvaliteten av den färdiga produkten 

kan även den påverkas negativt om surhetsreglerande ämnen ökar, som att bildområdet 

försämras och skapa prickar på trycket.
35 

På tryckplåten har surhetsreglerande ämnen en viktig roll då den tillför att de hydrofila ytorna 

lättare ta upp fuktvattnet och de hydrofoba enklare ta upp färg.
35 

Acedin Plano är mycket giftigt för vattenlevande organismer om vätskan skulle komma ut i 

naturen eller hanteras på fel sätt. Vätskan kan också orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön.
39

 

3.3.7.3 ISO propanol 
2-propanol är en alkohol som även kallas ISO propanol eller IPA. Den kemiska beteckningen 

är CH3CH(OH)CH3.
40

 Det är en lättflytande vätska med svag lukt av alkohol som även är 

färglös och löslig i vatten.
41

  

ISO propanol tillsätts i fuktvattnet på en offsetpress av flera anledningar. En av anledningarna 

är att ISO propanol sänker fuktvattnets ytspänning. ISO propanol innehåller glykoletrar och 

liknande ämnen som leder till att ytspänningen sänks.
35

 Sänkning av ytspänningen leder till att 

fuktvalsen lättare tar upp fuktvattnet och fördelar lättare vätskan längs med valsen och kan 

därför sänka fuktmatningen. Att maskinen kan prestera lika bra med mindre vatten ökar 

färgens torkningsprocess och ger möjlighet att justera fukt-färg balansen. Fukt och färg 

balansen har en väldigt betydande roll för hela systemet.
35 
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ISO propanol ökar även fuktvattnets viskositet för att åstadkomma ett tjockare skikt fluktfluid 

som appliceras på fuktvalsen. En ökad viskositet ger förbättrad prestanda hos färgen, pappret 

och tryckplåten. På tryckplåten hjälper den bland annat till med fylla ut de hydrofila ytorna.
40 

Förr var det inte ovanligt att upp till 20 % ISO propanol användes i fuktvatten till offsetpress. 

Det är på grund av miljörekommendationer som användningen av ISO propanol sänkts. Då 

ISO propanol har väldigt goda egenskaper på offsetpressens prestanda kan en sänkning av den 

haft dålig effekt på maskinen.
35 

ISO propanol betraktas som farligt ämne och har en negativ påverkan på miljön. Om ISO 

propanol kommer ut i naturen kommer den ha en skadlig effekt mot fisk, alger och kräftdjur. 

På grund av detta utförs studier för metoder där ISO propanol inte skall användas i 

offsetpressar längre.
35

 Svårigheterna är att ISO propanol är det bästa alternativet och har för 

stor betydelse i offsetpressar. På grund av detta finns idag ingen takgräns på hur mycket ISO 

propanol som får användas i en offsetpress.
42 

3.3.7.4 pH 
PH-värde är en indikator som mäter koncentrationen av vätejoner i vätskor. Dessa mätningar 

visar om vätskan är sur eller basisk. Skalan mäts från 0 som är surast till 14 som är beskast. 

Antalet vätejoner per liter vätska bestämmer vilket pH-värde en vätska har, vilket kan ses i 

Figur 13.
38

 

 

 
Figur 13. pH-skala43 

 

PH-värdet som är mest optimalt för fuktvattnet i en offsetpress är mellan 5,0 - 5,3. PH-värdet i 

vätskan har en betydelsefull roll i maskinen. Den påverkar de oorganiska metallföreningar 

som finns i papper och färgen. För att fuktvattnet skall behålla det optimala pH-värdet när den 

väl ha nåtts, används bland annat Acedin Plano som är en sur vätska. Acedin Plano sänker 

därmed pH-värdet. PH-värden kan mätas med två redskap, antingen med indikatorremsor eller 

med elektrisk utrustning.
38 

3.3.7.5 pH–mätning 
PH mätningar kan göras på två sätt. Det ena sättet är med indikatorremsor. Det är vanliga 

pappersremsor som är impregnerade med vätskor som skiftar i färg vid olika pH värden. 
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Indikatorremsor är betydligt billigare än elektriska mätningar om testen inte är många. Sker 

tester kontinuerligt blir det billigare med elektrisk utrustning. Nackdelen med indikatorremsor 

är dess tolerans med mätfel. Resultaten kan presenteras med en tolerans på 0,5. Därmed är 

indikatorremsor ett sämre alternativ när mer exakta värden krävs.
38

 Figur 14 visar hur 

remsorna ser ut och referenserna som representerar de olika pH-värdena. Remsan som använts 

jämförs med referenserna för att finna det värdet där de fyra färgerna överensstämmer bäst. 

 

 
Figur 14. pH-stickor 

 

I många fall kan toleransen på mätningar vara viktigast. Det kan krävas toleranser med 

felmarginal på max 0,01-0,03 pH.
44 

Då måste elektrisk utrustning användas för att mäta pH. 

En annan fördel med att använda elektrisk utrustning är att inte endast transparant vätska kan 

undersökas. Så är fallet med indikatorremsor. Bra elektronisk pH-mätare påverkas inte av de 

olika temperaturerna vätskorna mäts i. Den utgår efter en förvald referenspunkt vilket gör att 

om flera vätskor skall undersökas, kan goda resultat fås även om de inte har samma 

temperatur.
45 

Det är dock väldigt viktigt att kalibrering görs ofta och efter specifikationer 

angivna för just den utrustningen.
46

 

3.3.7.6 Hårdhet av vatten 
Hårdheten av fuktvattnet mäts i tyska måttet 

o
dh (grad deutscher härte) där 1 

o
dh motsvarar 10 

milligram kalciumoxid per liter vatten.
38

 Hårdheten i vatten influerar balansen och för låg 

hårdhet i fuktvattnet kan ge problem med oxidativ torkning av färg och tryckplåtens yta. Även 

för högt värde av hårdhet ger försämrad prestanda på maskinen. Är hårdheten för hög kommer 

det även leda till en utfällning i form av salter i kärl och ledningar men kan även fastna på 

valsarna. Om fällningen fastnar på valsarna kommer dessa valsar ta upp vatten istället för 

färg.
32 

Erfarna operatörer som arbetar med offsetpressar har funnit intervaller av hårdhet som ger 

bäst prestanda till pressmaskiner. Optimala värden är när hårdheten ligger mellan 8–12 
o
dH, 

Lägre än 8 är för mjukt och högre än 12 för hårt. Om fuktvattnet har för låga värden kan den 

höjas med hjälp av kalcium eller magnesiumjoner.
45

 Är värdena för höga bör experter tas in 

då denna procedur är svårare att göra.
32 

Det viktiga är att hårdheten på vätskan arbetar bra 

med färgen för att skapa en god balans. 
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Mätningar på vätskors hårdhet görs genom titrering med Na-EDTA.
45 

3.4.1 Komplexometrisk titrering med EDTA 
För att bestämma hårdheten i vatten krävs att en komplexometrisk titrering med EDTA skall 

utföras. Principen för en komplexometrisk titrering kan på enklast sätt förklaras med ett 

resonemang. Börja med att anta en metall jon som kallas ”M”, som bildar ett antal komplex 

med en ligand som kallas ”L”. En ligand kan vara antingen en atom, jon eller molekyl och 

dess syfte är att donera eller att dela elektroner. Den vanligaste ligand verkar som flertandad 

och är ofta av den starkt komplexbildande aminopolykarboxylsyra.  

Resonemanget ser då ut: 

                            osv. 

Syftet med resonemanget är att kunna bestämma halten av ”M”. M-lösningen titreras med 

standardlösning av ”L” till dess att allt ”M” föreligger i form av dominerande komplexet. Den 

viktigaste förutsättningen är att ekvivalentpunkten kan indikeras. Desto tydligare 

ekvivalentpunkten kan indikeras, desto mer exakt resultat. Ekvivalentpunkten kommer att 

synas som färgskiftning. 

EDTA är en förkortning för etylendiamintetraättiksyra (på engelska 

ethylenediaminetetraacetic acid), i kemisk beteckning (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2. 

EDTA bildar tillsammans med metalljonen ett oktaedriskt 1-1-komplex, ML (i detta 

resonemang) med två bindningar till kväveatomerna och fyra till karboxylgrupperna. Den 

vanligaste lösningen för titrering är dinatriumdiväte-EDTA, se Bilaga 9.3 

3.4.2 Utförande av komplexometrisk titrering 
Innan en komplexometrisk titrering utförs bör utföraren har god erfarenhet och kunskap inom 

området. Om någon utan erfarenhet eller kunskap skall utföra laborationen bör en person med 

god erfarenhet och kunskap inom området ser över utförandet och resultatet. Kemikalierna 

som behövs för att utföra titreringen är:
 

 Provobjekt (vatten tillexempel) 

Vätskan som skall undersökas 

 Boratbuffert med pH 9 

Vätskan höjer pH-värdet av blandningen för att reaktionen skall bli möjlig. Om 

färgskiftningen är svår att se kan mängden boratbuffert ökar. 

 Erio T-indikator 

Azofärgämne som fungerar som indikator. 

 Mg-EDTA-lösning 

Lösning som krävs för reaktion 

 Na-EDTA-lösning 

Beskrivet i stycket Komplexometrisk titrering med EDTA 

Provobjektet, boratbufferten, Erio T-indikatorn och Mg-EDTA blandas ihop i en E-kolv i 

turordning. Reaktionen som sker:                       

Na-EDTA lösningen droppas ner i blandningen i E-kolven. Färgskiftningen sker abrupt och 

därför bör Na-EDTA lösningen långsamt droppas i för att inte får värden för långt ifrån 

sanningen. Reaktionen som bli vid början av titreringen:                 

Vid första ekvivalentpunkten föreligger all kalcium som      medan inget       har 

bildats. Titreringen fortsätter och reaktionen blir då:               . Då kan andra 

ekvivalentpunkten ses som en färgskiftning.  

Färgskiftningen som ske vid andra ekvivalentpunkten är från mörk röd till mörk grön.  

När andra ekvivalentpunkten är nådd är titreringen färdig. Volymen Na-EDTA som behövdes 

för reaktionen skulle ske, motsvarar    i ekvationen ”Hårdhets uträkning”. Andra variabler 

som kräver förklaring är:
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                          , 
                      
                             

                         
                       
 

Hårdhets uträkning:                  
  

      
  

             

      
    

  
 

           (                      )      
Molmassan för Ca är 40 och molmassan för O är 16 enligt periodiska systemet.  

Resultatet av      kommer visas i gram och måste göras om till milligram för att räknas ut i 

tyska enheten 
o
dH som är hårdhets enhet.

 

 

En mer ingående förklaring om laborationen kan följas i Bilaga 9.2
 

3.5 Observationsschema 
Beroende på märke och modell av en offsetpress kan felanalysen vara varierande. Vissa delar 

och komponenter som material, valsar och lager kan skilja sig mellan maskinerna. Detta 

medför att felanalysprocessen måste börja på ett rätt och grundligt sätt. En eventuell miss av 

en del eller komponent i analysen kan leda till att resultatet inte blir givande och felet kvarstår.  

En allmän offsetpress består av delar som valsar, tryckplåtar, lager, datorer och någon form av 

klippmekanismer. Under själva analysen är det viktiga att undersöka och samtidigt notera 

eventuella avvikelser som leder till att produktionen för pressen inte är optimal. Det är även 

viktigt att på förhand känna till vilka defekter och konsekvenser en viss del kan ge 

produktionen för att utifrån dessa konsekvenser enklare finna felet. En reparatör eller en 

undersökare som ska ge sig på uppgiften att felanalyserna en pressmaskin bör därför vara 

påläst om hur maskinen fungerar.  

 

För att förstå vilka delar som kan fela och vilka konsekvenser dessa ger skrivs ett 

observationsschema i form av en punktlista som kommer underlätta strukturen och 

forskningen i själva arbetet.
46

 

 

 Undersök fuktvattnets blandning 

 Undersök fuktvattnets PH-värde 

 Undersök fuktvattnets hårdhet 

 Kontrollera valsarnas tryck gentemot varandra 

 Kontrollera att fuktvalsarna tar upp rätt mängd fukt 

 Kontrollera färgmatningen 

 Kontrollera färgfontänens temperatur 

 Kontrollera valsarnas och cylindrarnas hastighet 
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4. Genomförande 
I detta kapitel behandlas observationsschemat från tidigare kapitel. 

4.1 Bakgrund om företaget 
Strålfors Svenska AB grundades 1919 i Ljungby av Thage Carlsson som ett tryckeri och hette 

då Th. Carlsson Tryckeri och Stämpelfabrik. År 1936 fick verksamheten ett nytt namn, 

Strålfors Boktryckeri AB efter att Thage hade tagit Strålfors som efternamn. Samma år 

passerade även företaget omsättningen 100,000 SEK.
47

 

 

1956 var året företaget började med tillverkningen av hålkort till datorer och även det året de 

lade grunden för sin nuvarande affärsidé.  Det var vid denna tidpunkt företaget började 

fokusera på kommunikationslösningar som ger företag med många kunder en bättre relation 

till dessa kunder.
48 

 

Idag när utvecklingen går snabbare vilket leder till att företag och enheter kommunicerar med 

varandra definieras Strålfors som ett nytänkande företag. Förändringar i kommunikation är 

inget nytt för företaget då det ligger i deras gener.
48

 

 

Strålfors erbjuder lösningar inom kommunikation såsom elektronisk kommunikation, 

kuvertering, grafiskt tryck, printning, personalisering av kort samt logistiklösningar. Med 

dessa tjänster handlar det om att få företagen att nå ut till sina kunder på ett smart sätt. 

Idag har företaget verksamhet i Ljungby, Malmö, Solna Alingsås och Tandsbyn. Utanför 

Sverige har företaget även verksamheter i Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien 

och Frankrike.
49

 

4.2 Nulägesanalys 
I detta kapitel kommer företagets nuvarande problem med maskinen att analyseras. 

4.2.1 Beskrivning av problemet 
Problemet maskinen har är färgstänk från färgvalsarna. Figur 17 visar färgstänket på en skärm 

som ska täcka maskinens delar. Ju högre matningshastighet maskinen arbetar i desto mer färg 

skvätter den. Det som händer är att det bildas en gröt av färg på ändarna av färgvalsarna som 

till slut skvätter ut från färgverket. Förklaringen till varför det samlas i ändarna beror på att all 

färg inte trycks på pappret. Beroende på papprets bredd, tas olika mycket färg upp. Det 

markerade området i Figur 15 visar var gröten av färg samlas när en 240 mm bred 

pappersrulle används i maskinen. Det markerade området i Figur 16 visar var gröten av färg 

samlas när en 460 mm bred pappersrulle används i maskinen. 
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Figur 15. 240 mm pappersrulle 

 

 
Figur 16. 460 mm pappersrulle 
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Figur 17. Färgstänk 

4.2.2 Hur pressmaskinen fungerar 
Figur 18 är en ritning på en weboffsetpress av märket Muller Martini, årsmodell 1994-95. 

Figur 18 visar även att färgen fylls på uppifrån. Den orangea pilen visar färgkistan som är 

startpunkten för färgen (färgens väg kan ses som röda cirklar i Figur 18). Färgen går sedan 

vidare genom diverse färgvalsar (1: Duktorn, 2: Hoppvals, 3: Fast överföringsvals) som var 

och en har viktiga egenskaper för tryckmaskinens prestanda av färgen.  

Den blåa pilen i Figur 18 pekar på fuktvattnets fontän (Fuktvattnets väg kan ses som blå 

cirklar i Figur 18). Fuktvattnet pumpas dit från en större behållare där vätskan redan har 

blandats med de olika medlen. Cirkeln som är vid pilens ände är fuktvalsen, även kallas 

doppvals. Fuktvalsen för vidare fuktvattnet upp i maskinen först till kromvalsen (nummer 5 i 

Figur 18) och sedan till bakre formvalsen (nummer 4 i Figur 18). Fuktvattnet har en 

betydande roll i hela systemet och förs mer eller mindre vidare mellan valserna. Därmed 

påverkar fuktvattnet inte bara fuktvals, kromvals och bakreformvals utan hela systemet.  

Nummer 6 i Figur 18 är en viktig central punkt i maskinen. Den heter plåtcylindern och är det 

på denna cylinder som tryckplåten är fäst på (tryckplåten visas som grön cirkel i Figur 18). 

När färgen gått hela vägen från kistan, genom alla valsar, tas den upp av tryckplåtens 

hydrofoba ytor. Fuktvattnet tas upp av de hydrofila ytorna på tryckplåten. Nu är tryckplåten 

försedd med både fuktvatten och färg. Tryckplåtens uppgift är nu att göra en avbild av 

tryckmediet in i gummicylindern (nummer 7 i Figur 18). Hur gummicylindern tar upp mediet 

förklaras i kapitlet 3.2.3 Cylindrar. 

De gula pilarna i Figur 18 visar en linje som skall motsvara pappret som går genom maskinen 

(visas som orange linje i Figur 18). Pappret går mellan gummicylindern och tryckcylindern 

(nummer 8 i Figur 18). Tryckcylindern trycker pappret mot gummicylinderns duk för att 

överföra trycket från gummiduken till pappret. Det är nu lättare att förstå varför 

tryckcylindern även kallas mottryckscylinder då dess uppgift är att uppföra som ett mottryck.  

Figur 18 visar även en röd siffra 9. Den representerar alla små cirklar med kryss i mitten. 

Dessa är så kallade ryttare vars uppgift är att fördela färg/fukt jämt längs med valsarna.  

Alla bokstäver som syns i Figur 18 pekar på områden där tryck skall kontrolleras. I Figur 18 

finns en liten ruta med bokstäverna följda av sifferintervaller. Dessa intervall representerar 

trycket som skall vara vid de utmärkande ytorna. Måtten representerar ett givet tryck. För att 
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få fram måtten krävs först att maskinen är stillastående för att sedan starta valsar och cylindrar 

till att går ett kvarts varv. När valsarna och cylindrarna rört sig ett kvarts varv, syns ett mått på 

varje vals/cylinder som representerar trycket. T.ex. så ska det måttet som visas vid punkten P 

vara 4-5 mm brett. På detta sätt har operatören en god uppsikt på relationerna mellan valsar 

och cylindrar.
7
 

 

 
Figur 18. Ritning av Muller Martini 2036 
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4.3 Analyser och laborationer 

4.3.1 Fuktvattenanalys 
Efter ett samtal med en maskinoperatör misstänktes det att bland annat fuktvattenblandningen 

kan vara orsaken till problemet. Det är även känt sedan tidigare att fuktvattnet ska ha värden 

inom vissa intervall var det gäller surhet och hårdhet. Optimal surhet ska ligga mellan pH 5,0–

5,3 och optimal hårdhet ska ligga mellan 8-12 
o
dH.  

Efter det första besöket på företaget fylldes en liter fuktvatten som togs tillbaka till 

Linnéuniversitet för pH-mätning. I en av skolans laborationssalar användes en pH-meter för 

att få fram ett värde. Värdet som mätaren visade var pH 5,18 vilket var inom det optimala 

intervallet. För att reliabiliteten på mätvärdena ska vara hög kommer ytterligare tester av 

fuktvatten att göras. 

De nya testerna kommer att tas från fyra olika stationer i systemet.  

 

Det första provet kommer att tas från en vanlig drickskran. Vanligt dricksvatten i Ljungby 

kommun har pH 8,2 och en hårdhet på 4,1 
o
dH när det lämnar vattenverket. Anledningen till 

detta första prov är för att veta hur blandningen av vatten, Acedin Plano och ISO propanol 

påverkar kranvattnets surhet och hårdhet. 

 

Det andra testet kommer att fyllas från en tank där endast vatten och Acedin Plano har 

blandats. Genom detta test kan det konstateras hur mycket surheten och hårdheten förändras 

innan ISO propanol blandas med. 

 

Det tredje testet kommer att fyllas efter att ISO propanol blandas med vatten och Acedin 

Plano. Detta test görs för att ta reda på hur ISO propanolen påverkar blandningen jämfört med 

det andra provet. 

 

Det fjärde provet kommer att tas från maskinens vattenfontän för att se hur rören från tanken 

påverkar fuktvattnet. Detta vatten är färdigblandat och redo att användas i maskinen. 

 

För att kunna hålla reda på vad varje prov innehåller skapas en tabell där innehållet skrivs ner 

samt vilka kodord proverna har. Kodorden och innehållet av varje prov presenteras i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Kodord och innehåll av prover 

Kodord Innehåll 

Prov 1 Kranvatten från Ljungby Kommun 

Prov 2 Kranvatten + Acedin Plano 

Prov 3 Kranvatten + Acedin Plano + ISO propanol från tank 

Prov 4 Kranvatten + Acedin Plano + ISO propanol från maskinens fuktfontän 

  

 

I fortsättningen av detta arbete kommer kodorden användas för att beskriva vilket prov som 

görs. Med hjälp av dessa kodord framgår det även vilket innehåll provet har. 
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4.3.1.1 Undersökning av fuktvattnets pH-värde 

Mätningarna utfördes i samma steg som nämnt i kapitel 4.3.1 Fuktvattenanalys.  Först skulle 

en pH-mätning göras på Prov 1 för att få en någorlunda bra bild hur vattnets surhet sedan 

påverkas av de olika vätskor som blandas in. 

 

Med hjälp av företagets pH-mätare gjordes först en mätning för att bedöma om mätaren är 

kalibrerad eller inte. Med hjälp av detta användes ett så kallat buffertvatten med pH-värde 7,0. 

Skulle mätaren visa detta värde betyder det att den är kalibrerad och att alla tester kan utföras 

på företaget. Figur 19 visar ett pH-värde på 7,19 som mätaren visade vilket inte stämmer 

överens med vattnets verkliga pH-värde. Detta ledde till att andra mätare fick användas för att 

mäta surheten i vattnet. 

 

 
Figur 19. Företagets pH-mätare 

 

 

Fyra prover togs från olika delar på maskinen för att analyseras och mätas. Provtagningen kan 

följas i Bilaga 9.1 

 

Efter en kontakt med en laborationsingenjör på Linnéuniversitet i Växjö kunde proverna 

analyseras i en laborationsal på skolan. Detta skulle göras med en kalibrerad pH-mätare för att 

få resultat med hög reliabilitet. För att bekräfta att pH-mätaren var kalibrerad gjordes en 

mätning på ett så kallat buffertvatten med pH 7. Mätaren visade pH-värdet 7 och därmed 

bekräftades mätarens reliabilitet.  

Mätningen utfördes genom att hålla alla vätskor i varsin bägare. I dessa bägare användes en 

magnetloppa för omrörning av vätskan. Detta leder till att det ska gå snabbare att få en 

jämvikt över glasmembranet på mätarens elektrod som mäter vätejonpotentialen.
46

 

Den röda pilen i Figur 20 pekar mot pH-mätaren som användes i mätningen. 
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Figur 20. pH-mätare 

 

Resultatet av de gjorda proverna redovisas i Kapitel 5.1.1. 

4.3.1.2 Undersökning av fuktvattnets hårdhet 1 
För att få en bra förståelse på fuktvattnets hårdhet och vad som påverkar värdena används 

samma prover som i pH-mätningen. Det som utmärker de olika proverna är deras 

sammansättning men mellan Prov 3 och Prov 4 skiljer det sig endast varifrån proverna är 

tagna. Om värden skiljer sig mellan Prov 3 och Prov 4 är det något i matningen från tank till 

fontän som påverkar. Figur 21 visar proverna och dess färger.  

 

 
Figur 21. Provobjekt 
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I Tabell 2 visas blandningens sammansättning på dem olika ämnena i varje prov. 

 
Tabell 2. Sammansättning prover 

Prov  H2O Acedin Plano ISO propanol 

1 100 % 0 %  0 % 

2 97 % 3 % 0 % 

3 90 % 3 % 7 % 

4 90 % 3 % 7 % 

 

Hur titreringen gick till kan följas i Bilaga 9.2.  

När alla variabler då är kända kan 
o
dh räknas ut. Informationen fylls i för var provobjekt i 

tabeller.  

Resultaten på hårdheten av Prover redovisas i resultat 5.1.1. 

4.3.1.3 Undersökning av fuktvattnets hårdhet 2 
Andra hårdhetsmätningen består av mätningar i olika skeden. Det som var viktigt med dessa 

tester var hur pappret som används i produktionen påverkar hårdheten. Till dessa mätningar 

användes papper från två olika företag för att undersöka om hårdheten i vätskan skulle ge 

olika resultat. Papper från Metsä Board var ett papper som användes under mätningen och det 

är det pappret Strålfors använder idag. Det andra pappret som användes i mätningen var 

svårare att få tag på. Efter lite sökning bland företag som tillverkar papper gjordes ett 

studiebesök på Lessebo Bruk AB, Lessebo. På studiebesöket gjordes en rundtur genom hela 

tillverkningsprocessen. Vid utlastningen i företaget hittades det papper som kunde användas 

som konkurrent till Metsäs papper.  

Sammansättningen av papprena är viktig i denna mätning. Då kalciumkarbonat används som 

fyllmedel under produktionen av pappersmassa, var mängden i de två olika papprena viktig. 

Tabell 3 visar information om de två olika pappers-typerna som användes i mätningarna. 

 
Tabell 3. Pappersinfo50,51 

Företag Produktnamn Kalciumkarbonat [%] 

Metsä Board Husum Modo OCR + 22 

Lessebo Bruk AB Scandia 2000 18 

 

16 timmar innan själva mätningen lades olika mängder papper i olika bägare med olika 

blandningar. Anledningen till att lägga pappret i blandningen några timmar innan var för att 

undersöka om mer kalciumjoner löstes upp ju längre tid pappret fick ligga i vätskan. 

Vätskorna innehöll olika mängder ISO propanol och kranvatten. Mängden Acedin Plano var 

samma i alla prov på grund av att det är ett standardmått i en offsetpress. 

Efter att proverna fått stå i 16 timmar gjordes mätningarna. Dessa gick till på samma sätt som 

hårdhetsmätningen som beskrivs under rubriken 4.3.1.2 Undersökning av fuktvattnets hårdhet. 

Innan titrering av varje prov, gjordes även en pH-mätning för att kontrollera att blandningen 

höll sig inom intervallet för ett godkänt pH-värde. Figur 40 visar pH-mätaren som användes 

för att göra pH-mätningar på proverna. 

Proverna betecknades med bokstäver och siffror där bokstäverna beskriver vilket papper som 

användes och siffrorna beskriver provserien och vilket specifikt prov inom den serien. 
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Exempel:  

 Prov L1,1 

- L:et beskriver att pappret som används kommer från Lessebo Bruk AB 

- Siffran 1 beskriver att det är första serien av prov 

- Siffan efter kommatecknet ,1 beskriver provnummer ett i en viss serie 

 Prov M1,1 

- M:et beskriver att pappret som används kommer från Metsä Board 

- Siffran 1 beskriver att det är första serien av prov 

- Siffan efter kommatecknet ,1 beskriver provnummer ett i en viss serie 

 

Först utfördes tester på prover som varit blötlagda i 16 timmar med papper.  

 

Efter att alla 16 timmars prover var titrerade och nerskrivna påbörjades en repetition av alla 

prover. Skillnaden denna gång var att pappret skulle läggas i blandningen precis innan 

titreringen för att simulera processen i en offsetpress. Under repititionen av alla prov fick 

kompromisser göras på grund av brist på kranvatten från företaget. Då kranvattnet var från 

Ljungby kommun och mätningarna gjordes i en laborationssal på Linnéuniversitet i Växjö var 

det inte möjligt att få tag på mer kranvatten. Att åka till Ljungby under laborationstid var inte 

möjligt då ombokning av lokal och utrustning inte var möjlig. Istället för att göra alla prov tre 

gånger, gjordes istället alla prover två gånger förutom sista serien som bara gjordes en gång. 

 

Slutligen utfördes mätningar utan papper för att observera en eventuell skillnad. 

 

Resultaten redovisas i kapitel 5.2.2.  

4.3.2 Undersökning av färgvalsarnas tryck gentemot varandra 
Tillverkaren av tryckmaskinen har angivit tydliga avstånd för de olika valsarna. Trycket 

mellan valsarna som även visar vilken mängd färg som pressas genom valsarna kan mätas 

genom att läsa av ett speciellt avstånd. Detta speciella avstånd kan mätas genom att slå av 

tryckmaskinen i några minuter och sedan rotera valsarna några grader.  

De svarta linjerna i Figur 22 visar måttet som ska läsas av för att se om inställningen mellan 

valsarna stämmer. 
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Figur 22. Tryckinställning på valsar 

 

Figur 18 visar hur stort detta avstånd ska vara mellan de olika valsarna och cylindrarna. För 

att få rätt färgmatning mellan till exempel bakre formvals och tryckcylindern visar Figur 18 

att måttet som ska avläsas ska vara 6-9 mm. Med hjälp av maskinoperatören på företaget 

kunde det bekräftas att tryckmaskinen hade rätt inställningar. Då felaktig relationen mellan 

alla valsar och cylindrar påverkar den färdiga spelkupongen negativt. 

4.3.3 Undersökning av fuktmatningen 
Bestämning av hur mycket fuktvatten tryckmaskinen tar upp görs via en dator. Denna 

mätning blir svår att göra manuellt. En klar och tydlig metod som ger ett bra resultat är att 

granska den färdiga spelkupongen. Genom att göra en visuell kontroll på den kan man 

konstatera om rätt mängd vatten tas upp av fuktvalsen. Skulle det vara för mycket färg på det 

färdigtryckta pappret betyder det att det har tagits upp för lite fuktvatten. För mycket 

fuktvatten ger ofta ett resultat där färgerna blir svaga. Det räcker dock inte att endast utgå från 

spelkupongerna om maskinen inte mår bra. Överemulgeringen tyder på att det har använts för 

mycket fukt i systemet. 

4.3.4 Undersökning av färgmatningen i maskinen 
Färgmatningen bestäms med hjälp av en dator och justeras beroende på trycket av produkten. 

En för hög färgmatning ger en mörk spelkupong och en för låg färgmatning ger en tonad 

spelkupong. Färgen arbetar med fuktvattnet och därför beror färgmatningen också på 

fuktmatningen. Genom att analysera den färdiga spelkupongen antas det att färgmatningen är 

korrekt då spelkupongen är godkänd och klar för leverans. Däremot bevisar färgemulgeringen 

att fukt och färgbalansen är instabil.  

4.3.5 Undersökning av färgens temperatur 
Tryckmaskinen är av märke Müller Martini, modell 2036. Den har öppna färgkistor där färgen 

ligger i rumstemperatur. Att ställa in färgens temperatur innan den används i maskinen inte 

möjligt med denna maskin just på grund av de öppna färgkistorna. Figur 23 visar en öppen 

färgkista på maskinen med röd färg. Maskinen har däremot två färgvalsar som är 

temperaturjusterbara. Figur 18 visar dessa valsar som nummer 10 och 11. Genom dessa går 

det att justera och bestämma vilken temperatur färgen ska ha när den trycks på pappret. Dessa 
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valsar ställs på 13
o 
C då det av erfarenhet har visat sig vara en optimal temperatur som ger 

goda tryckresultat.  

 

 
Figur 23. Färgkista 

4.3.6 Undersökning av valsarnas och cylindrarnas hastighet 
På grund av att maskinen skvätter mer färg ju snabbare den går, körs den i skrivande stund i 

118 meter per minut. En eventuell sänkning av hastigheten på valsar och cylindrar minskar 

stänket men är inget alternativ som företaget vill använda sig av då det även ökar 

produktionstiden på önskad serie tryckta spelkuponger. Företaget strävar istället efter att 

kunna arbeta i hastigheter upp mot 150 meter per minut. Hastigheten på valsarna och 

cylindrarna ställs in av maskinoperatören genom en kontrollpanel. 

4.3.7 Ökning av ISO propanol 
Det vanligaste vätmedlet i fuktvatten till en offsetpress är ISO propanol. En viktig uppgift ISO 

propanolen har är att snabbt bilda en tunn film över valsar och tryckplåten. Med andra ord kan 

föregående mening beskriva att alkoholen blötlägger ytorna på valsar och tryckplåt snabbare 

än vad endast vatten hade gjort. En vätskas vätbarhet är en funktion av ytans spänning som 

mäts i mNm
-1

 (milli Newton per meter). Ytspänningen variera beroende på temperaturen. 

Vatten har en ytspänning på 72,75 mNm
-1

 vid en temperatur på 20
o
C. ISO propanolen sänker 

ytspänningen. ISO propanol har en ytspänning på 21,74 nmn
-1

.
52 

Uträkningar på ytspänningen gjordes för att räkna ut en procentuell sänkning av 

fuktmatningen när en ökning av ISO propanolen görs i fuktvattnet. Uträkningen följs i Bilaga 

9.5. 
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5. Resultat 

5.1 Fuktvattenanalys 

5.1.1 Fuktvattnets pH-värde 
De första pH-mätningarna som gjordes, se Tabell 2, visade att fuktvattnet från maskinen hade 

bra pH-värden. Alla prover som blandades i labbsalen på Linneuniversitet där inte papper 

ingick visade även dem att fuktvattnets pH-värden var inom det optimala kravintervallet från 

färgen, se Tabell 14. Proverna från Tabell 13 med 11 % ISO propanol visade att pH-värdena 

var godkända.  

 
Tabell 4. Resultat på pH-mätningen av fuktvattnet 

Prov pH-värde 

Prov 1 7,36 

Prov 2 4,63 

Prov 3 5,25 

Prov 4 5,26 

 

Proverna som innehöll papper resulterade i att pH-värdena ökade. Maskinens prestanda skulle 

inte påverkas av dessa värden då även de höll sig inom intervallet. Se Tabell 8,9,10,11. 

5.1.2 Hårdhetsmätning 1 
Tabell 5 visar hårdhetsvärden från första hårdhetsmätningen som gjordes. Prov 1, Test 1 fick 

ett avvikande resultat är på grund av att första testet var slarvigt och utförarna hade svårt att se 

färgförändringen. Därmed kan test 1 uteslutas. Resultatet Test 2 gav ett värde som är nära 

vattnet vattenverket i Ljungby förser Strålfors med. Vattenverket skickar ut vatten med 

hårdhet på 4,1 
o
dH (se Bilaga 9.4) och resultatet från test 2 gav 4,93. Referensen från 

vattenverket stämmer bra med resultat. På grund av den enkla utrustningen som användes i 

hårdhetsmätningarna var därmed resultatet av Prov 1 väntat och lägger en bra grund på 

reliabiliteten av efterföljande tester. 

 
Tabell 5. Prov 1 Hårdhet 

Prov 1. Volym=50 ml
 

Test Volym boratbuffert 

[ml] 

Antal droppar Erio T Volym Mg-

EDTA [ml] 

Volym Na-EDTA 

[ml] 

Resultat 

[
o
dH] 

1 10 2 1 4 8,96 

2 10 2 1 2,2 4,93 

 

Första proverna av Prov 2 visade ingen tydlig färgförändring och därför bedömdes att mer 

boratbuffert krävdes. Tabell 5 visar att volymen Boratbuffert som användes blev 20 ml istället 

för 10 ml som används vid resten av testerna. Resultaten från Prov 2 visar en minimal 

sänkning av hårdheten från det att kranvatten blandas med Acedin Plano. Resultatet är väntat 

då Acedin Plano inte skall påverka vätskans hårdhet markant. 

 
Tabell 6. Prov 2 Hårdhet 

Prov 2. Volym = 50 ml
 

Test Volym boratbuffert 

[ml] 

Antal droppar Erio T Volym Mg-

EDTA [ml] 

Volym Na-EDTA 

[ml] 

Resultat 

[
o
dH] 

1 20 2 1 2,1 4,7 

2 20 2 1 2,0 4,5 
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Resultaten från Prov 3 är väldigt spridda och kan ses i Tabell 7. Prov 3, Test 1 utesluts på 

grund av att detta prov klassas som ett testprov.  

Resultatet från Prov 3 efter titreringen blev annorlunda jämfört med Prov 2. Hårdhetsvärdena 

visade sig vara mycket högre då fuktvattnet hade passerat maskinen och kommit tillbaka till 

tanken. Att Prov 3 innehåller ISO propanol skall inte ha en större betydelse. 

Medelvärdet av värdena från Prov 3 blev uträknat till 15,73 
o
dH. Värdena från Prov 3, Test 3 

och Prov 3, Test 4 anses vara de som är viktiga. 

 
Tabell 7. Prov 3 Hårdhet 

Prov 3. Volym = 50 ml
 

Test Volym boratbuffert 

[ml] 

Antal droppar Erio T Volym Mg-

EDTA [ml] 

Volym Na-EDTA 

[ml] 

Resultat 

[
o
dH] 

1 10 2 1 9 20,1 

2 10 2 1 6 13,4 

3 10 2 1 7,5 16,8 

4 10 2 1 7,6 17 

 

Tabell 8 visar resultatet från Prov 4. Prov 4, Test 1 utesluts på grund av att det är ett testprov. 

Värdena ska inte skilja sig mycket från värdena från Prov 3 då de innehåller samma mängd 

Acedin Plano och ISO propanol. Jämförs medelvärdet från Prov 4 på 15,167 
o
dH med 

medelvärdet från Prov 3 på 15,73 
o
dH syns det att värdena inte skiljer sig mycket. Detta är 

logiskt då blandningarna är lika men endast tagna från olika ställen i maskinen. 

 
Tabell 8. Prov 4 Hårdhet 

Prov 4. Volym = 50 ml
 

Test  

 
Volym Boratbuffert 

[ml] 

Antal droppar 

Erio T 

Volym Mg-EDTA 

[ml] 

Volym Na-EDTA 

[ml] 

Resultat 

[
o
dH] 

1 10 2 1 9 20,1 

2 10 2 1 6,5 14,6 

3 10 2 1 7 15,7 

4 10 2 1 7 15,7 

 

5.1.3 Hårdhetsmätning 2 
Tabell 9 visar att hårdheten i de 16 timmars gamla prov innehållande papper från Lessebo 

Bruk AB ökade väldigt mycket jämfört med prover från den första hårdhetsmätningen se 5.2.1. 

Medelvärdet från L1-serien beräknas till 27,95 
o
dH. Värden markerade i rött i Tabell 8 

utesluts då de skiljer sig för mycket från referensen. Jämförs medelvärdet från L1-serien i sin 

tur med nästa serie, L2, där 2 gram papper användes i proverna istället för 1 gram syns en 

ökning av hårdheten med 5,62 
o
dH. Från 27,95 till 33,57 

o
dH. Även värt att notera är att L1-

serien och L2-serien innehåller 7 % ISO propanol. 

L3-serien och L4-serien visar liknande mönster. L3-serien med 1 gram papper och 11 % ISO 

propanol har ett medelvärde på 26,07
o
dH medan L4-serien har ett medelvärde på 29,7 

o
dH. Då 

skillnaden inte är lika stor som mellan L1-serien och L2-serien finns där även en skillnad i 

hårdheten mellan 1 gram papper och 2 gram papper. 
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Tabell 9. Lessebo 16 timmars papper 

Prov nr pH Kranvatten [%] A.P [%] IPA [%] Volym blandning [l] Papper [kg] 
o
dH 

L1,1 7,6 90 3 7 0,05 0,001 26,9 

L1,2 7,1 90 3 7 0,05 0,001 21,5 

L1,3 7,5 90 3 7 0,05 0,001 29 

L2,1 8,1 90 3 7 0,05 0,002 35 

L2,2 8 90 3 7 0,05 0,002 32,4 

L2,3 8,1 90 3 7 0,05 0,002 33,3 

L3,1 7,9 86 3 11 0,05 0,001 26 

L3,2 7,6 86 3 11 0,05 0,001 26,16 

L3,3 7,8 86 3 11 0,05 0,001 30 

L4,1 8 86 3 11 0,05 0,002 31,5 

L4,2 8 86 3 11 0,05 0,002 29,4 

L4,3 6,5 86 3 11 0,05 0,002 28,3 

 

Tabell 10 visar resultatet på varje prov från M-serierna som legat i blöt 16 timmar men inte 

medelvärdet. M1-serien har ett medelvärde på 28,3 
o
dH vilket i förhållande till L1-serien där 

samma ingredienser ingår förutom att pappret kommer från Lessebo Bruk, är högre. Likasom 

L2-serien där 2 gram papper användes, höjdes även hårdheten när 2 gram papper från Metsä 

Board användes i M2-serien. Hårdheten ökade från 28,3 
o
dH till 34,8 

o
dH.  

M3-serien där 11 % ISO propanol och 1 gram papper användes i proverna visade igen att 

mindre papper sänkte hårdheten, oavsett mängden ISO propanol. Medelvärdet på M3-serien 

beräknades till 25,65 
o
dH. M4-serien som gjordes med samma mängd ISO propanol men med 

dubbelt så mycket papper visade en knapp förändring. Medelvärdet från denna serie hamnade 

på 25,7 
o
dH. 

 
Tabell 10. Metsä 16 timmars papper 

Prov nr pH Kranvatten [%] A.P [%] IPA [%] Volym blandning [l] Papper [kg] 
o
dH 

M1,1 6,9 90 3 7 0,05 0,001 29 

M1,2 7,1 90 3 7 0,05 0,001 26,9 

M1,3 7,8 90 3 7 0,05 0,001 29 

M2,1 8,1 90 3 7 0,05 0,002 33,7 

M2,2 8 90 3 7 0,05 0,002 34,3 

M2,3 8 90 3 7 0,05 0,002 36,4 

M3,1 7,5 86 3 11 0,05 0,001 26,3 

M3,2 5,5 86 3 11 0,05 0,001 20,8 

M3,3 7,4 86 3 11 0,05 0,001 25 

M4,1 7,5 86 3 11 0,05 0,002 26,5 

M4,2 7,7 86 3 11 0,05 0,002 25,1 

M4,3 7,6 86 3 11 0,05 0,002 25,5 

 

Tabell 11 visar information om vad varje prov innehöll och vilken hårdhetsgrad varje prov 

hade. Pappret som användes i proverna från Tabell 11 kommer från Lessebo Bruk AB. 

Proverna i Tabell 11 och Tabell 12 simulerar en verklig användning i maskinen på sättet att 

pappret läggs i blöt direkt innan titreringen påbörjade. Värdena från Tabell 11 och Tabell 12 

har en mer betydande roll än värdena från Tabell 9 och Tabell 10. 
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Tabell 11. Lessebo nya papper 

Prov nr pH Kranvatten [%] A.P [%] IPA [%] Volym blandning [l] Vikt papper [kg] 
o
dH 

L5,1 4,6 90 3 7 0,05 0,001 8,5 

L5,2 4,8 90 3 7 0,05 0,001 8,5 

L6,1 4,81 90 3 7 0,05 0,002 17,25 

L6,2 4,64 90 3 7 0,05 0,002 16,6 

L7,1 4,9 86 3 11 0,05 0,001 10 

L7,2 4,68 86 3 11 0,05 0,001 10 

L8,1 4,8 86 3 11 0,05 0,002 19,5 

 

Tabell 12 visar information om vad varje prov innehöll och vilken hårdhetsgrad varje prov 

hade. Pappret som användes i proverna från Tabell 12 kommer från Mestä Board. 

 
Tabell 12. Metsä nya papper 

Prov nr pH Kranvatten [%] A.P [%] IPA [%] Volym blandning [l] Vikt papper [kg] 
o
dH 

M5,1 4,64 90 3 7 0,05 0,001 6,2 

M5,2 4,6 90 3 7 0,05 0,001 6,7 

M6,1 4,62 90 3 7 0,05 0,002 12,8 

M6,2 4,6 90 3 7 0,05 0,002 13,4 

M7,1 4,6 86 3 11 0,05 0,001 10 

M7,2 4,7 86 3 11 0,05 0,001 7,85 

M8,1 4,7 86 3 11 0,05 0,002 17,7 

 

Tabell 13 visar resultatet av titreringen som gjordes av kranvattnet från Ljungby kommun. 

Dessa prover gjordes mestadels för att undersöka om testerna hamnade någorlunda nära de 

värden som kommunen mätt fram. 

 
Tabell 13. Kranvattenprov 

Prov nr pH Volym Kranvatten 

[l] 

o
dh 

Referens Ljungby 

kommun 

8,2 - 4,1 

Vatten1 7,3 0,05 4,6 

Vatten2 7,7 0,05 4 

Vatten3 7,3 0,05 4,8 

 

Slutligen gjordes mätningar på fuktvattenblandningar. Tabell 14 visar de fyra prover som 

gjordes utan papper. Prov UP1 och UP2 innehöll lika stora procentandelar av Acedin Plano 

och ISO propanol som företaget använder i sina bladningar. Resultatet från de proverna 

kommer att användas som referensvärden vid jämförelse med andra prover där till exempel 

papper har blandats i. Proverna UP3 och UP4 gjordes för att undersöka hur en annan 

procentandel ISO propanol skulle påverka hårdheten. 
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Tabell 14. Fuktvatten 

Prov 

nr 

pH Kranvatten 

[%] 

A.P [%] IPA [%] Volym blandning [l] 
o
dh 

UP1 4,5 90 3 7 0,05 3,36 

UP2 4,5 90 3 7 0,05 3,36 

UP3 4,5 86 3 11 0,05 2,9 

UP4 4,5 86 3 11 0,05 2,9 

 

 

Alla värden i Graf 1,2 och 3 är medelvärden från alla provserier från Tabell 9,10,11,12,13 och 

14. 

 

Graf 1 visar hur hårdhetsgraderna beter sig vid olika prover. I Graf 1 ingår även ett prov av 

kranvattnet och två med fuktblandningen som blandades på Linnéuniversitet.  

UP7 och UP11 betecknas i Graf 1 och Graf 2 som medelvärdet av UP1 och UP2 respektive 

medelvärdet av UP3 och UP4 som visas i Tabell 13. 

Graf 1, där proverna innehållande papper från Lessebo Bruk AB visar att hårdheten ökar 

jämfört med vattenproverna och fuktvattenproverna. Hårdheten ökade även tydligt i de prov 

innehållande papper som hade fått stå i 16 timmar. Graf 1 visar även resultaten från bara 

kranvatten och proverna utan papper där UP7 är medelvärdet av UP1 och UP11 är 

medelvärdet av UP2. 

 
Graf 1. Lessebo Bruk, Hårdhet funktion av provserier 

  

 

Graf 2, där proverna innehållande papper från Metsä Bruk AB visar att hårdheten ökar 

jämfört med vattenproverna eller fuktvattenproverna. Hårdheten ökade även tydligt i de prov 

innehållande papper som hade fått stå i 16 timmar. Graf 2 visar även resultaten från bara 

vatten och utan papper där UP7 är medelvärdet av UP3 och UP11 är medelvärdet av UP4.  
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Graf 2. Metsä Board, Hårdhet funktion av provserier 

 
 

I Graf 3 sammanfogas graferna från Graf 1 och Graf 2 för att förstå hur resultaten från de 

olika proverna förhåller sig till varandra. Skillnaden mellan Graf 3 och Graf 1,2 är x-axeln. 

Tabell 15 förklarar vad tecknen på x-axeln i Graf 3 representerar. Graf 3 visar även två 

vertikala linjer som representerar intervallet.  
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Tabell 15. Tecken från x-axel 

Tecknen Representerar 

V Kranvattenprov 

UP7 Medelvärde från UP1 och UP2 

UP11 Medelvärde från UP3 och UP4 

5 Medelvärde från L5 och M5 serierna 

7 Medelvärde från L7 och M7 serierna 

6 Medelvärde från L6 och M6 serierna 

8 Medelvärde från L8 och M8 serierna 

1 Medelvärde från L1 och M1 serierna 

3 Medelvärde från L3 och M3 serierna 

2 Medelvärde från L2 och M2 serierna 

4 Medelvärde från L4 och M4 serierna 

 

Graf 3, visar hur värdena från proverna med papper från Lessebo Bruk AB skiljer sig från 

värdena från proverna med papper från Metsä Board AB. Linjerna Hårdhet 8 och Hårdhet 12 

visar vilket intervall hårdheten ska ligga mellan. 

 
Graf 3. Lessebo – Metsä, Hårdhet funktion av provserier 

 
 

5.2 Valsarnas tryck gentemot varandra 
Figur 35 visar måttet på en av färgvalsarna som bildas när den trycks mot en annan färgvals. 

Det måttet mäts och jämfört med de angivna måtten som tillverkaren har angivit. Trycken 

som valsarna har emot varandra stämmer bra och är alltid under kontroll från 

maskinoperatören. 

5.3 Fuktvalsarnas matning 
De färdigtryckta spelkupongerna som är redo att levereras till kund bekräftar att 

fuktvattenupptagningen sker på rätt sätt just för slutprodukten. Färgemulgeringen bekräftar 

dock att för mycket fukt har använts i maskinen. 
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5.4 Färgmatningen 
Eftersom färgmatningen beror på fuktmatningen. Justeras fuktmatningen, kan färgmatningen 

att behöva justeras. Sänks då färgmatningen kan en starkare färg användas för att behålla 

samma höga kvalité på slutprodukten. 

5.5 Färgkistans temperatur 
Färgens temperatur justeras genom två temperaturjusterbara färgvalser i systemet. Den 

rekommenderade temperaturen som färgen ska ha när den blandas med fuktvattnet följs noga 

av maskinoperatören. 

5.6 Valsarnas och cylindrarnas hastighet 
Cylindrarnas och valsarnas hastighet styrs med hjälp av en digital kontrollpanel som visas i 

Figur 37. Dessa inställningar kontrolleras varje dag innan produktionen startar. Operatörerna 

har full koll på dessa inställningar så det alltid är rätt hastighet inställd.  

 

5.7 Ökning av ISO propanolen 
Ett fuktvatten med 7 % ISO propanol och 93 % vatten har en approximativ ytspänning på 

46,676 mNm
-1

, se Bilaga 9.5. Ökar koncentrationen på ISO propanolen från 7 % till 11 %, 

sjunker ytspänningen till 39,388 mNm
-1

, se Bilaga 9.5. Ökningen av ISO propanolen sänker 

ytspänningen med 15,6 %, se Bilaga 9.5.  
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6. Diskussion 

6.1 Fuktvattenanalys 
Efter lite forskning om mekaniska förändringar och att flera referenser rekommenderat att 

avstå från sådana förändringar tog projektet en annan väg. Att förändra maskinens mekaniska 

struktur skulle förändra relationerna i maskinen mellan valsar, cylindrar m.m. Detta skulle 

leda till att hela maskinen skulle bli obrukbar. Därför ändrades projektets riktning. Problemet 

var att riktningen då var oklar. Vad var det som påverkade maskinen och fick den att skvätta 

färg? Var det inget mekaniskt fel i maskinen så fanns det endast färgen och fuktvattnet kvar 

att undersöka. Arbetet riktades då åt en kemisk forskning där mätningar i molekylnivå skulle 

göras. Problemet visade sig senare vara i balansen mellan färgen och fuktvattnet. När det 

gäller det mekaniska i maskinen kunde det endast undersökas om alla inställningar var rätt. 

6.1.1 Fuktvattnets pH-värde 
Resultatet som vi fick från pH-mätningen av alla prover var positivt. Värdena var inom rätt 

intervall på pH 5,0–5,3. Då kunde det konstateras att pH-värdet i fuktvattnet inte var 

problemet. Efter att vi gjorde pH-mätningarna bestämde vi oss för att på något sätt göra en 

hårdhetsmätning av fuktvattnet. 

6.1.2 Fuktvattnets hårdhet 
Balansen mellan färg och fukt beror också på fuktvattnets hårdhet. Färgen synkroniserer bäst 

med fuktvattnet när den har en hårdhet mellan 8-12 
o
dH. Eftersom denna faktor är så viktig 

bestämde vi att göra hårdhetsmätningar på samma prov som vi gjorde pH-mätningar på. 

Hårdheten vi fick på proverna från maskinen var högt över de optimala värdena. Se Tabell 7 

och Tabell 8. Hur värdena kunde vara så höga var oklart efter mätningen. Vad var det som 

höjde hårdheten då varken Acedin Plano eller ISO propanol innehåller fria kalcium joner?  

Maskinella problem, färg, pH-värde på fuktvattnet hade uteslutits. Kvar att undersöka var det 

som höjde hårdheten i vätskan. Efter undersökningar och samtal med olika personer inom 

branschen, misstänkte vi att pappret var orsaken. Vi kontaktade då Metsä Board som tillverkar 

papper och frågade om ingredienserna i deras papper. Vi fick veta att 22 % kalciumkarbonat 

används som fyllmedel för att ge pappret en viss ytjämnhet. Då bestämde vi oss att göra egna 

prover där vi blandade egna blandningar med papper i för att undersöka vad som händer med 

hårdheten. Då vi visste vilken hårdhet proverna skulle ha utan papper kunde vi avgöra om 

kalciumkarbonaten i papper kunde påverka den. Samtidigt ville vi även testa hur ett papper 

med en annan sammansättning kunde påverka hårdheten. Vi kontaktade då Lessebo Bruk AB 

och åkte på studiebesök där vi samtidigt fick papper att göra mätningar på.  

Den andra hårdhetsmätningen bekräftade det som vi hade anat. Fyllmedlet i papperet höjer 

hårdheten och i Tabell 9 och Tabell 10 syns det hur höga hårdhetsvärden proverna ger. 

Anledningen till att Tabell 9 och Tabell 10 hade så höga hårdhetsgrader berodde på att 

papprena hade legat i lösningarna i 16 timmar. Därför frigjordes så mycket kalciumkarbonat 

och krita. Pappret matas i maskinen i en hastighet på 118 meter per minut. Det gör att tiden 

fuktvattnet vidrör pappret är liten. Tabell 11 och Tabell 12 simulerar därför en mer realistisk 

händelse där pappret läggs i provet precis innan titrering. Resultatet från dessa prover visar att 

hårdheten inte ska ha så höga värden som i Tabell 9 och Tabell 10. 

I efterhand så var det en bra ide att både göra tester där papper får ligga i lösningarna under en 

viss tid och tester där papper läggs i direkt. 

Efter proverna förstod vi att pappret höjer hårdheten i fuktvattnet. Varför proverna med 11 % 

ISO propanol sänkte hårdheten kunde vi inte förstå. Efter att ha diskuterat med en 
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labbingenjör på Linnéuniversitet kom vi fram till att det troligtvis beror på en minskning av 

vattnet på ca 4 procentenheter. ISO propanolen skall inte ha någon effekt på hårdheten över 

huvudtaget. Dess kemiska struktur kan omöjligen hjälpa till att höja hårdheten. 

Något som inte heller var klart visas i Graf 3. Lessebo Bruk tillverkar ett papper med lägre 

mängd kalciumkarbonat än Metsä Board men värdena på många prov visar att hårdheten är 

högre. Metsäs papper ger dock ut mindre kalciumjoner när pappret läggs i proverna direkt 

innan titrering och mer kalciumjoner när pappret legat i lösningen 16 timmar. 

Proverna visade oss vad som höjer hårdheten i fuktvattnet och hjälpte till att förstå till en del 

varför maskinen skvätte färg. Balansen mellan färgen och fukt är fel och det är framförallt för 

hårt fuktvatten som gör att färg och fukt inte synkroniserar på ett bra sätt.  

Hur hårdheten ska hållas i schack när fuktvattnet cirkulerar i maskinen kräver ytterligare 

studier. En hårdhetsregulator eller ett omvänt osmosfilter kan förbättra värdena i maskinen 

men då tiden är en begränsande faktor i detta arbete krävs ytterligare studier.  

 

Har våra resultat hög reliabilitet?  Tabell 9 till och med Tabell 14 skulle behöva fler tester. 

Resurser och tid var en begränsande faktor i arbetet vilket ledde till att tillräckligt med tester 

inte kunde göras. Vi känner att vi har gjort tillräckligt med tester där vi även har en hög 

validitet i våra mätningar för att få en klar bild om varför hårdheten i fuktvattnet höjs. Hade vi 

haft möjlighet att göra flera tester för varje sammansättning skulle självklart reliabiliteten 

höjas. Värt att tilläga är att utrustningen som användes vid hårdhetsmätningarna var enkel. Vi 

saknade automatiska apparater som räknar ut exakt mängd av alla vätskor som läggs till i 

blandningarna och sedan räknar ut en exakt hårdhet. Vi var tvungna att droppe för droppe ha 

koll på proverna tills de skiftade färg. Då kunde vi se på ett ungefär hur stor mängd vätska 

som har används i proverna för att kunna räkna ut hårdheten. Även då alla prover har gjorts 

med en enkel utrustning känner vi att värdena vi har fått fram ger en klar bild på helheten och 

visar hur fuktvattnet beter sig i kontakt med pappret i maskinen.  

Fuktvattnets höga hårdhet leder även till utfällningar av salter som kalciumkarbonat och krita. 

Dessa utfällningar sätter sig längs med matningen från tank till maskin på plaströr, pump och 

kranar. Figur 25 visar två flaskor märka med ”H2O+A.P+IPA” och ”Maskinens fuktfontän” 

med samma ingredienser. Skillnaden är att flaskan märkt ”Maskinens fuktfontän” har en 

grumligare vätska. Orsaken till det är just fällningarna som har bildats på grund av det hårda 

fuktvattnet. För att bli av med dessa fällningar bör hela systemet rengöras oftare. Att oftare 

byta ut plaströr och slangar skulle även hjälpa till att hålla systemet rent. Ett annat problem 

som fällningarna ger är att de även sätter sig på valsarna vilket gör att dem tar upp mindre 

färg och mer fuktvatten. 

6.2 Valsarnas tryck gentemot varandra 
Innan första analysen gjordes på maskinen var tanken att mekaniska förändringar skulle göras.  

Eftersom vi tidigt i arbetet blev avrådda från att göra mekaniska förändringar i maskinen 

kunde vi endast kontrollera att alla inställningar var rätt. Genom att mäta tryckmåttet som 

uppstår mellan valsarna kunde vi konstatera att trycket mellan alla valsar var korrekt och 

följer tillverkarens anvisningar. 

6.3 Fuktvalsarnas matning 
Vi kunde inte endast utgå ifrån att spelkupongen var godkänd och därmed gå vidare från 

fuktmatningen. Något var fel och det skulle undersökas. Färgemulgeringen visar att för 

mycket fukt används i systemet och denna behöver sänkas på något sätt. Att endast sänka 

fuktmatningen fungerar inte heller då det hade lett till att spelkupongerna blir för mörka. 

Därför måste koncentrationen av fuktvattnet justeras om fuktmatningen ska sänkas. 
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6.4 Färgmatningen 
Den färdiga spelkupongen visar även om färgmatningen är korrekt eller inte. Då det är färgen 

som skvätter från maskinen kunde vi inte lämna denna fråga. Att justera färgmatningen är 

svårare än fuktmatningen då det behövs en viss mängd färg för att fylla ut det önskade trycket. 

En annan färg med en annan stryka bör testas om färgen börjar lida av en eventuell justering 

av fuktmatningen. Vi kunde inte undersöka färgen på molekylnivå då vi saknar erfarenhet och 

utbildning för det. Efter forskning om färgen kom vi fram till att den arbetar bäst med ett visst 

pH-värde och en viss hårdhet vilket ledde till att vi analyserade hur fuktvattnet skulle justeras.  

6.5 Färgkistans temperatur  
Ändra temperaturen på färgen skulle inte leda till att färgstänket minskade. Vi behövde inte 

göra förändringar för att kontrollera om det skulle ge något resultat. Operatörerna på företaget 

har provat med olika temperaturer vilket inte har gett något positivt resultat. Av erfarenhet har 

de kommit fram till att en temperatur på 13
o 
C är den bästa. 

6.6 Valsarnas och cylindrarnas hastighet 
Eftersom hastigheten ställs av maskinoperatörerna beroende på önskad produktionsmängd och 

att den produktionen är kontinuerlig kunde vi inte prova med olika hastigheter för att få en 

klarare uppfattning på hur mycket färg maskinen skvätter beroende på vilken hastighet som 

den körs i. Företaget vill inte att vi med avsikt ska skvätta ner maskinens delar för att mäta hur 

mycket färg den skvätter. 

6.7 Ökning av ISO propanol 
För att justera fuktvattnet behövde vi på räkna ut hur mycket den ska sänkas. Eftersom 

avancerade ekvationer och laborationer där uträkning på hur mycket av alkoholen som 

avdustar behövdes kunde vi inte utföra dessa. Dessa laborationer skulle även behöva göras på 

Lunds Universitet. Vi bestämde oss att räkna på hur mycket ytspänningen skulle ändras om 

dosen ISO propanol ändrades. Genom denna uträkning kunde vi även fastställa med hur 

många procentenheter fuktmatningen skulle justeras om fuktmatningen ändrades. En ökning 

av ISO propanolen till 11 % visade genom våra uträkningar (se Bilaga 9.5) att ytspänningen 

skulle sjunka. Därmed krävs mindre fuktvatten för att utföra samma uppgift i maskinen och 

fuktmatningen kan sänkas. Det gör att mindre fuktvatten används i maskinen och mängden 

vatten blir mindre.
52

 

 

Nya miljörekommendationer ledde till en minskning av ISO propanolen som har betydande 

roll i maskinen. ISO propanolen förbättrar i stort sett hela systemet. En sänkning av ISO 

propanolen försämrade tryckplåtens förmåga att ta upp vatten och balansen mellan färg och 

fuktvatten. Sedan krävdes även en högre fuktmatning när ISO propanolen minskade och detta 

ledde till mer fuktvatten i systemet. För mycket vatten leder till att mer färg emulgeras och när 

hela banan inte används koncentreras emulgeringen på ändarna av valsarna. När 

emulgeringen läggs på mer och mer måste överbliven färg ta vägen någonstans och det gör 

den genom att skvätta. Efter diskussioner med två försäljare och en operatör med lång 

erfarenhet inom branschen rekommenderades det att höja ISO propanol med 3-4 

procentenheter. Om en ökning på 3-4 procentenheter av ISO propanolen görs kan 

fuktmatningen i maskinen minska och redan där bör emulgeringen minska. 
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7. Slutsats 
Balansen mellan färg och fukt fungerar inte som den ska på grund av att för mycket vatten 

cirkulerar i systemet och att det är en för hög hårdhet i fuktvattnet. För att eliminera eller 

åtminstone minska färgstänket bör några åtgärder göras. Öka koncentrationen av ISO 

propanol i fuktvattnet till 11 % och sänka fuktmatningen. Rengöra hela fuktvattensystemet 

oftare och byta ut delar där fällningar på grund av den höga hårdheten har satt sig. Visar det 

sig att färgmatningen behöver justeras på grund av justeringen av fuktmatningen kan man 

istället prova en starkare färg. Sun Chemical ULR 76 Intense Black är då att rekommendera. 

Sänks färgmatningen och en starkare färg används, bör motsvarade färg till den röda, gula och 

blåa stationen också bytas ut.  

Flera studier bör göras inom ämnen som kan justera fuktvattnets hårdhet. Ett eventuellt filter 

som har egenskapen att hålla hårdheten av fuktvatten i schack kan då utvecklas. Ett exempel 

på ett sådant filter är omvänt osmosfilter. 
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Dharavath, H. Naik; Hahn, Kim 

Green Printing: Colorimetric and Densitometric Analysis of Solvent-Based and 

Vegetable Oil-Based Inks of Multicolor Offset Printing 
Journal of Technology Studies, v35 n2 p36-46 Win 2009 

http://eric.ed.gov/?q=EJ906151&id=EJ906151 

Hämtad: 2015-03-24, 11:50 
  

38 - Kemiska påverkningar i en offsetpress 
INK ACADEMY 
Fountain solution in offset printing 
Huber Group 
http://www.hubergroup.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/INKFORMATION_2_en_
08.pdf 
Hämtad: 2015-04-08, 15:54 
 

42 - Arbetsmiljöverket 
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_18.pdf, Senast uppdaterad 2011-12-16 

Hämtad: 2015-05-11, 11:44 

 

44 - pH indikator 
Rodionov, A.K., Karashchuk, S.A. 
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Lars Torsten Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul (2013). ”Att utreda, forska och rapportera” sida 97 
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9. Bilaga  

9.1 Provtagning 
Prov 1 samlades in i ett provrör från företagets kran. Vattnet som rinner i kranen är samma 

vatten som används i maskinen. Figur 24 visar hur första provröret fylldes på. 

 

 
Figur 24. Kranvattenprov 

 

Figur 25 visar den tank som används för att blanda kranvatten från Ljungby Kommun och 

Acedin Plano. Prov 2 fylldes på från samma tank. 
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Figur 25. Vätsketank 

 

Prov 3 fylldes på från en tank som är temperaturjusterbar. Denna tank är kopplad till 

vätsketanken och fyller automatiskt på önskad dos ISO propylalkohol. PH-värdet på vätskan i 

tanken är det viktigaste värdet då det är just denna vätska som används i maskinen. Figur 26 

visar tanken som innehåller vatten, Acedin Plano samt ISO propylalkohol. 

 

 
Figur 26. IPA doserande tank 

 

Prov 4 fylldes på direkt ur pressens fuktfontän. Detta test gjordes för att säkerhetsställa en 

eventuell påverkan i surhet av slangarna som används för att pumpa runt fuktvattnet. Figur 27 

visar hur fjärde provet fylldes på. 
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Figur 27. Prov fuktfontän 
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9.2 Tillvägagångssätt titrering 
Innan titrering görs skall en del förberedelse göras. Vätskorna och ämnena som behövs för 

titrering är beskrivna i kapitel 3 under rubriken ”Bestämning av hårdhet”. Redskap som 

behövs för titrering är en e-kolv 250 ml, mätcylindrar 25ml och 100 ml, pipetter, magnet 

loppor, byrett, stativ och en magnetisk omrörare. Figur 28 visar de nödvändiga redskapen. 

 
Figur 28 Laborations verktyg 

 

Titreringen börjar med att mäta upp 50 ml av provobjektet i ena mätcylindern och mäta upp 

10 ml av boratbufferten i den andra mät cylindern. Vätskorna blandas sedan ihop i en e-kolv 

försedd med en magnet loppa för omrörning. Figur 29 och Figur 30 visar processen. 

 
Figur 29. Upphällning 1 
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Figur 30. Upphällning 2 

 

Nästa steg är att droppa i Erio T-indikatorn för att ge blandningen färg. Detta ses i Figur 31. 

Erio T används för att färgskiftningen skall synas. Om vätskan är transparant kan inte 

ekvivalentpunkten där färgskiftning ske observeras. 

 

 
Figur 31. Erio T 

Sedan omrörs blandningen försiktigt för hand, se Figur 32. 
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Figur 32. Manuell omrörning 

 

Nästa steg är att tillsätta 1 ml Mg-EDTA med hjälp av en pipett. Pipett används för att få 

exakt värde då det gäller små volymer.  Tillsättningen ses i Figur 33. 

 

 
Figur 33. Mg-EDTA 

 

Blandningen är färdig för titreringen av Na-EDTA-lösningen som finns i byretten. E-kolven 

ställs under byretten och den magnetiska omröraren körs igång för att blanda vätskan 

samtidigt som Na-EDTA-lösningen droppas i. Vätskan är i detta skede mörkröd. Processen 

kan ses i Figur 34.  
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Figur 34 Byrett 

 

En del av vätskorna var svårare att se färgskiftningen snabbt på än andra och därför användes 

färdiga prover som referenser. Sättet att använda referenser ledde till att tidigt ser 

färgskiftningen och därmed blev de sista resultaten närmare sanningen. Hur användning av 

referens vätska användes ses i Figur 35. Den blå pilen pekar på referens vätskan och är 

mörkgrön. Orangea pilen pekar på testet som utfördes vid skedet och har en mer mörk röd 

toning.  
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Figur 35. Referens 

 

Figur 36 visar provobjekt 1 och 2 där test 1 är titrerad med Na-EDTA (blå pil) och test 2 är 

förberett för titreringen (orangea pil). Provobjekt 1 är vätskan som visar tydligast 

färgskiftning på grund av sin klarhet. 
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Figur 36. Skillnad 

Ögonblicket då färgskiftningen sker är av högsta prioritet. Precis när färgskiftningen har 

skall matningen av Na-EDTA upphöras. Volymen Na-EDTA som titreras hjälper till att 

beräkna vätskans hårdhet. 

 



 

10 

9.3 Laborations beskrivning 
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9.4 Analysresultat vattenverket i Ljungby 2014 
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9.5 Uträkning av ytspänning 
 

Den linjära funktionens ekvation behövs för att räkna ut lutningen och därmed räkna ut 

ytspänningen för lösningen med 7 % och 11 % ISO propanol i en given vattenmängd. Graf 4 

visar hur ytspänningen påverkas beroende på mängden ISO propanol.  
Graf 4. Ytspänning 

 
 

För att räkna ut lutningen på kurvan används den linjära ekvationen: 

                   

              
  

  
 
     
     

 

Från grafen används följande värden: 
Tabell 16. Värden från Graf 4 

x1 5 

x2 10 

y1 50,32 

y2 41,21 

 

  
           

    
        

Nu när k-värdet är uträknat går det att räkna ut m-värdet genom Ekvation 1 

       

       

      (      )      

        
Den linjära ekvationen blir: 

                
 

För att räkna ut vad ytspänningen vid 7 % och 11 % ISO propanol används x=7 och x=11 
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Kvoten av de båda ytspänningarna blir: 
      

      
        

Skillnaden i procent blir då: 

                      
 


