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I vores artikelrække om lakering, muligheder og faldgruber ved de forskellige 

 laktyper og -teknologier ser vi denne gang nærmere på lakværkets bestanddele,  

og hvad der skal til, for at et lakværk kan levere en høj kvalitet i outputtet.

tekst l Henrik Christiansen l cool-graphics@hotmail.com

 H vis man i ét og samme gennemløb 
vil trykke i offset og lakere med 
vand- eller uv-lak med filmtykkel-

ser, som giver en effektiv beskyttelse eller 
værdiforædling, er man nødt til at anvende 
et rigtigt lakværk. Lakering via offsetma-
skinens tryk- eller fugteværk giver ikke de 
tilstrækkelige mængder af lak i den rigtige 
kvalitet. Så selv om de moderne offset-
maskiners lakværker har gennemløbet en 
dramatisk udvikling og i dag lakerer langt 
bedre end for blot nogle få år siden, er der 
stadig en del opgaver som indtil videre 
bedst kan udføres på separate eller off-line 
lakeringsmaskiner. 

Lakmængde og kvalitet
Det er en udbredt opfattelse, at masser af 
lak på mediet giver den flotteste lake-
ring. Men det er faktisk helt forkert, da 
det er den mindste – men nødvendige og 
tilstrækkelige – mængde lak, som giver 
det flotteste resultat. Den fineste, jævnt 
dækkende lakfilm giver den bedste reflek-
sion, den hurtigste og bedste tørring og de 
laveste omkostninger til lak. Det vi jagter, 
er derfor et koncept, som giver en optimal 
lakering med et minimalt lakforbrug, og 
det kan kun opnås, hvis man kan kontrol-
lere lakfilmens tykkelse.

Vandlak kan være en stor omkostning 
– eksempelvis 1-1,5 mil. kr. om året pr. 
maskine (70 x 100 cm) for et normalt tryk-
keri, der lakerer en større del af arkene – så 
en reduktion af lakforbruget på bare 10% 
kan absolut ses på bundlinjen. Uv-lak er 
typisk to til tre gange dyrere end vandlak, 

så her har valg af korrekt lakmængde en 
endnu større indflydelse på økonomien.

Lakværket er et flexo trykværk
Lakværket i en moderne offsetmaskine er 
et flexo trykværk. Flexo er en direkte tryk-
proces, hvor farven eller lakken transpor-
teres over en eller flere valser til gummi-
dugen eller flexopladen og derfra direkte 
videre til mediet. Flexo giver mulighed for 
påføring af en tyk film af farver og lakker, 
men ikke med de samme fine detaljer som 
i offset.

Flexo har været kendt siden midten af 
1800-tallet. Omkring 1950 dukker de før-
ste aniloxvalser op – anilox pga. anilinolie 
i farverne – og indtil dette tidspunkt om-
tales processen ofte som anilintrykning. 
Kammerrakeler dukker først op i slutnin-
gen af 1980’erne. Flexo minder på mange 
måder om gammedags bogtryk, fordi 
overførslen af farven eller lakken dels sker 
via et tryk mellem trykform og medie og 
dels via en højdeforskel mellem trykbil-
lede og ikke-trykbillede. Forskellen er 
grundlæggende, at bogtryk arbejder med 
en hård blyform, mens flexo anvender et 
blødere materiale som f.eks. en gummi-
dug eller en polymer (plastik) flexoplade. 
De første offsetmaskiner med flexo 
trykværker som lakværker dukkede op i 
slutningen af 1970’erne, og i dag sælges 
omkring 50% af alle større, nye maskiner 
med lakværker.

I et normalt valselakværk (som ligner 
offsetmaskinens fugteværk), sker trans-
porten af lakken over en række gummi- og 

kromvalser ved en kombination af tryk og 
overfladespænding. I et lakværk med ani-
loxvalse og kammerrakel sker overførslen 
primært via overfladespænding.

Problemet ved et valse lakværk
Den fundamentale forskel mellem valse- 
og anilox lakværker er, at aniloxvalsen 
altid overfører én bestemt, kalkulérbar og 
repetérbar mængde lak, noget som kom-
binationen af krom- og gummivalser ikke 
gør. Ifølge teorien kan man derfor ikke 
overføre forskellige mængder lak med én 
og samme aniloxvalse, hvilket begrænser 
fleksibiliteten, mens man med krom- og 
gummivalser netop kan justere lakmæng-
den i henhold til de forskellige opgaver og 
derved opnå en stor fleksibilitet. 

Argumentationen er besnærende, men 
er ren teori, hvis man ikke kan etablere 
en referenceramme for den pålagte lak-
mængde i valse lakværket. For kan man 
ikke det, giver en justeringsmulighed ikke 
mening, da man så ikke ved, hvad man 
skal justere i forhold til. Normalt kender 
man ikke lakfilmens tykkelse, og i praksis 
justerer man kun på valse lakværket, når 
man har problemer. Da de problemer, 
der opstår, typisk enten er for lidt lak på 
mediet eller sprøjtning af for meget lak på 
valserne, arbejder man – generelt set – al-
tid så tæt på ’sprøjtegrænsen’ som muligt 
for at minimere problemerne – med deraf 
følgende højt forbrug af lak.

På grund af gummivalsernes struktur 
og trykket mellem valser og gummidug 
sker pålægningen af lakken ikke nær så 
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jævnt som med aniloxvalser, så man får 
ikke blot en ujævn overflade i en tykkere 
lakfilm – og dermed et større forbrug, 
men også en uensartet refleksion – og 
mindre glans. 

Endelig er konceptet hastighedsafhæn-
gigt (et problem som også kendes fra nogle 
fugteværker), så når maskinens hastighed 
øges bliver der simpelthen presset relativt 
mere lak gennem valserne. Altså får man 
heller ikke den samme lakfilm ved 8.000 
som ved 15.000 tryk i timen uden juste-
ring og måske makulatur. Og det er ikke 
ret smart, når målsætningen er tryksager 
med en konsistent kvalitet og minimal 
makulatur. 

Benyt aniloxvalser alt efter laktype
Omvendt er det helt korrekt, at anilox-
valsen ikke er fleksibel, men inden for 
visse rammer kan mængden af lak faktisk 
justeres via lakkvaliteten, og de fleste tryk-
kerier skifter da også ret sjældent mel-
lem aniloxvalser. Men det er klart, at man 
ikke kan anvende den samme aniloxvalse 
til pålægning af normal beskyttelseslak, 
højglans uv-lak og fin guldlak og samtidig 
forvente det optimale resultat i alle tre ap-
plikationer. Da aniloxvalser ikke er helt bil-
lige koster det lidt penge at ligge inde med 
flere aniloxvalser, men da levetiden er lang 
er afskrivningen begrænset, og på de fleste 
moderne maskiner er det ikke særlig svært 
at skifte aniloxvalsen, så hverken tidstab 
eller arbejdsindsats her er noget større 
problem.

Transport via overfladespænding
Overfladespænding er noget, man normalt 
ikke taler så meget om, men begrebet er 
fundamentalt i forhold til transport af far-
ve eller lak fra maskine til medie. Ethvert 
materiale har en overfladespænding, som 
bestemmer materialets struktur. Populært 
sagt giver en lav overfladespænding nor-
malt små partikler og en jævn overflade, 
mens en høj på den anden side giver store 

partikler og en 
mere ujævn 

overflade, når partiklerne skal ligge ved 
siden af hinanden og danne en film.

Overfladespænding måles i dyn/cm 
og – populært sagt – er den et udtryk for 
hvert molekyles træk i nabomolekylet. 
Hvis en udefra kommende kraft trækker 

hårdere i et molekyle end nabomolekylet 
hopper det i retning af den stærkere kraft. 
Det er balancen mellem de forskellige 
overfladespændinger i valser, plader og 
gummiduge, som transporterer farver og 
lakker fra farvekasserne til mediet – som 
også må have en overfladespænding, for 
at både farver og lakker hæfter sig fast på 
overfladen med lak ovenpå farve.

Millioner af fordybninger
Anilox lakværket anvender en kammerra-
kel i stedet for et lakkar og en aniloxvalse 
til transporten. Aniloxvalsen er normalt af 

stål eller aluminium med en 
keramisk overflade, som er 

fuld af millioner 
af små fordyb-
ninger, der be-

tegnes ’celler’. Cellerne bliver graveret ned 
i den keramiske overflade med en meget 
nøjagtig laser, og antallet af celler oplyses, 
ligesom i normal offsettrykning, med en 
rasterværdi. Derfor hedder aniloxvalsen på 
dansk ofte en ’rastervalse’. 

Når lakværket arbejder, pumpes lakken 
ind i kammeret fra en laktank, og når en 
celle passerer kammeret løber lakken ind 
i cellen og holdes fast af cellens overflade-
spænding. Når cellen passerer gummidu-
gen eller lakpladen suges en del af lakken 
ud af cellen af gummidugens eller lakpla-
dens overfladespænding.

Isoleret set er aniloxvalsen den del af 
lakværket, som har allerstørst indflydelse 
på det resultat, lakværket giver, og i bund 
og grund er det aniloxvalsens opgave at 
sikre, at der overføres et bestemt volumen 
lak til mediet. Dette volumen bestemmes 
af er række parametre omkring cellernes 
volumen, rastertæthed, rastervinkel og 
rastertype.

Cellevolumen 
Cellerne kan graveres ind i valsen i for-
skellige volumen. I flexo har alle celler i 
én valse normalt samme volumen, men 
der findes testvalser hvor flere forskellige 
celletyper er graveret i den samme valse. 
Sådanne valser anvendes normalt til at 

finde ud af, hvilken celletype der er 

Med et valse lakværk overføres lakken ved tryk og overfladespænding, og resultatet bliver en lidt 
ujævn lakfilm. På anilox lakværket overføres lakken ved hjælp af en cellestruktur, og resultatet 
bliver mere jævnt.
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Et sekskantet raster med en vinkel på 30°.

den bedste til et specifikt job (de kaldes 
’banded rollers’). 

Cellevolumen er det absolut vigtigste 
parameter for aniloxvalsens ydeevne 
og oplyses normalt i cm³ pr. m² over-
flade i Europa og i BCM i USA. De typiske 
værdier spænder fra nogle få cm³ til 
omkring 30 cm³ pr. m² i offsetindustrien. 
Cellevolumen bestemmes af samspillet 
mellem cellens overfladeareal, celleform 
og celledybde. Erfaringen har vist, at det 
bedste forhold mellem areal og dybde lig-
ger mellem 28% og 35%. Hvis cellen gøres 
meget dyb, er den svær at tømme, og 
hvis den ikke er særlig dyb, er tømningen 
svær at kontrollere, så i begge tilfælde 
mister man kontrollen over lakfilmens 
tykkelse.

Rastertæthed
Cellens areal bestemmes 
af valsens rasterværdi 
(normalt linjer/cm). 
Jo højere rasterværdi, 
jo flere celler pr. centi-
meter og jo mindre volu-
men. De typiske værdier for en aniloxval-
ses raster i offset industrien ligger i dag 
mellem 60 og 180 linjer. Det fineste raster 
(det med den højeste værdi) giver normalt 
den bedste kvalitet, fordi der lægges flere, 
mindre lakdråber ved siden af hinanden 
i et jævnere lag, men samtidig også med 
mindre volumen og tyndere lakfilm. Ved 
sugende medier, ujævne overflader eller 
store dækflader kan et for lille cellevolu-
men føre til manglende lak på mediet.

Det er helt fundamentalt at kende en 
aniloxvalses rasterværdi, men beskrivel-
sen er ikke fyldestgørende, hvis volumen 
ikke også oplyses. Eksempelvis kan et 120 

linjers raster graveres med en volumen 
på f.eks. 9 eller 13 cm³ – en forskel i volu-
men på 44% – mens en 13 cm³ volumen 
kan kombineres med et 80 eller måske 
120 linjers raster, hvor sidstnævnte læg-
ger 50% mindre lakdråber ud på mediet 
i et langt jævnere lag, men med samme 
volumen.

Rastervinkel
Den mest normale rastervinkel er i dag 
60°, men der findes også valser med 30° 
og 45° raster. Hvorfor netop disse 
vinkler? Fordi man ønsker, at 
valsen skal overføre så me-
get lak som muligt 
med en given 
celletype. 

Den celle, som 
isoleret set kan overføre mest 

lak i forhold til sin overflade, 
er en rund celle, men hvis man 

graverer en masse runde celler ved siden 
af hinanden, udnytter man ikke hele val-
sens overflade og opnår ikke det maksi-
male volumen. Man kunne så anvende en 
firkantet celle, men da det er vældig svært 
at tømme hjørnerne i en firkantet celle, er 
dette ikke den optimale løsning. 

Der findes faktisk valser med firkan-
tede celler på markedet og for at gøre 
tømningen lettest mulig med længst 
mulig åbning med gummidugen, lægges 
cellerne, så diagonalen er i valsens om-
løbsretning. Den optimale vinkel bliver 
herved 45° mellem en cellevæg og en 
linje, som følger valsens omkreds.

Hvis man ønsker at udnytte en over-
flade maksimalt blev den optimale cel-
lestruktur faktisk opfundet for millioner 
af år siden af bierne. I bikuberne bygger de 
sekskantede celler, hvor alle vægge støder 
op til nabocellernes vægge med en ind-
vendig vinkel på 120°. 

Hvis man graverer en sekskantet celle 
med den lange diagonal i valsens omløbs-
retning får man en vinkel på 60° mel-
lem cellevæggene og en linje i valsens 
omløbsretning. Hvis man graverer cellen 
med den korte diagonal i valsens omløbs-
retning, får man en cellespids, hvor to 
cellevægge hver har en vinkel på 30° i for-
hold til en linje i valsens omkreds. Heraf 
betegnelserne. Den længste diagonal giver 
den bedste tømning, så derfor foretrækkes 
et raster på 60°, men der findes også spe-
cielle situationer, hvor et 30° raster er at 
foretrække. En sekskantet celle overfører 
omkring 15% mere lak end en firkantet.

Tømningsprocent
Cellestrukturen har en stor indflydelse på 
tømningsprocenten, og fordi både cellen 
og gummidugen trækker i lakmolekylerne 
i forbindelse med tømningen, bliver cellen 
ikke helt tømt for lak. Visuelt svarer det 
nærmest til at træde på et stykke tygge-
gummi, som så hænger fast i både skoen 
og underlaget. Hvor meget lak der suges 
ud af cellen, afhænger af cellens struktur, 
gummidugen og lakkens kvalitet, visko-
sitet og overfladespænding, men typisk 
suger en gummidug omkring 40% ud af en 
normal sekskantet celle. Der findes både 
enkle og avancerede metoder til at tjekke, 
hvor meget lak en aniloxvalse egentlig 
overfører, og det er anbefalelsesværdigt at 
tjekke valsen med jævne mellemrum, fordi 

Et firkantet raster med spidserne i 
valsens omløbsretning.

Den ideelle rasterstruktur på valsen er 
en tresidet celle med spidserne i valsens 
omløbsretning.
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Et sekskantet raster med en vinkel på 30°.

den bedste til et specifikt job (de kaldes 
’banded rollers’). 

Cellevolumen er det absolut vigtigste 
parameter for aniloxvalsens ydeevne 
og oplyses normalt i cm³ pr. m² over-
flade i Europa og i BCM i USA. De typiske 
værdier spænder fra nogle få cm³ til 
omkring 30 cm³ pr. m² i offsetindustrien. 
Cellevolumen bestemmes af samspillet 
mellem cellens overfladeareal, celleform 
og celledybde. Erfaringen har vist, at det 
bedste forhold mellem areal og dybde lig-
ger mellem 28% og 35%. Hvis cellen gøres 
meget dyb, er den svær at tømme, og 
hvis den ikke er særlig dyb, er tømningen 
svær at kontrollere, så i begge tilfælde 
mister man kontrollen over lakfilmens 
tykkelse.

Rastertæthed
Cellens areal bestemmes 
af valsens rasterværdi 
(normalt linjer/cm). 
Jo højere rasterværdi, 
jo flere celler pr. centi-
meter og jo mindre volu-
men. De typiske værdier for en aniloxval-
ses raster i offset industrien ligger i dag 
mellem 60 og 180 linjer. Det fineste raster 
(det med den højeste værdi) giver normalt 
den bedste kvalitet, fordi der lægges flere, 
mindre lakdråber ved siden af hinanden 
i et jævnere lag, men samtidig også med 
mindre volumen og tyndere lakfilm. Ved 
sugende medier, ujævne overflader eller 
store dækflader kan et for lille cellevolu-
men føre til manglende lak på mediet.

Det er helt fundamentalt at kende en 
aniloxvalses rasterværdi, men beskrivel-
sen er ikke fyldestgørende, hvis volumen 
ikke også oplyses. Eksempelvis kan et 120 

linjers raster graveres med en volumen 
på f.eks. 9 eller 13 cm³ – en forskel i volu-
men på 44% – mens en 13 cm³ volumen 
kan kombineres med et 80 eller måske 
120 linjers raster, hvor sidstnævnte læg-
ger 50% mindre lakdråber ud på mediet 
i et langt jævnere lag, men med samme 
volumen.

Rastervinkel
Den mest normale rastervinkel er i dag 
60°, men der findes også valser med 30° 
og 45° raster. Hvorfor netop disse 
vinkler? Fordi man ønsker, at 
valsen skal overføre så me-
get lak som muligt 
med en given 
celletype. 

Den celle, som 
isoleret set kan overføre mest 

lak i forhold til sin overflade, 
er en rund celle, men hvis man 

graverer en masse runde celler ved siden 
af hinanden, udnytter man ikke hele val-
sens overflade og opnår ikke det maksi-
male volumen. Man kunne så anvende en 
firkantet celle, men da det er vældig svært 
at tømme hjørnerne i en firkantet celle, er 
dette ikke den optimale løsning. 

Der findes faktisk valser med firkan-
tede celler på markedet og for at gøre 
tømningen lettest mulig med længst 
mulig åbning med gummidugen, lægges 
cellerne, så diagonalen er i valsens om-
løbsretning. Den optimale vinkel bliver 
herved 45° mellem en cellevæg og en 
linje, som følger valsens omkreds.

Hvis man ønsker at udnytte en over-
flade maksimalt blev den optimale cel-
lestruktur faktisk opfundet for millioner 
af år siden af bierne. I bikuberne bygger de 
sekskantede celler, hvor alle vægge støder 
op til nabocellernes vægge med en ind-
vendig vinkel på 120°. 

Hvis man graverer en sekskantet celle 
med den lange diagonal i valsens omløbs-
retning får man en vinkel på 60° mel-
lem cellevæggene og en linje i valsens 
omløbsretning. Hvis man graverer cellen 
med den korte diagonal i valsens omløbs-
retning, får man en cellespids, hvor to 
cellevægge hver har en vinkel på 30° i for-
hold til en linje i valsens omkreds. Heraf 
betegnelserne. Den længste diagonal giver 
den bedste tømning, så derfor foretrækkes 
et raster på 60°, men der findes også spe-
cielle situationer, hvor et 30° raster er at 
foretrække. En sekskantet celle overfører 
omkring 15% mere lak end en firkantet.

Tømningsprocent
Cellestrukturen har en stor indflydelse på 
tømningsprocenten, og fordi både cellen 
og gummidugen trækker i lakmolekylerne 
i forbindelse med tømningen, bliver cellen 
ikke helt tømt for lak. Visuelt svarer det 
nærmest til at træde på et stykke tygge-
gummi, som så hænger fast i både skoen 
og underlaget. Hvor meget lak der suges 
ud af cellen, afhænger af cellens struktur, 
gummidugen og lakkens kvalitet, visko-
sitet og overfladespænding, men typisk 
suger en gummidug omkring 40% ud af en 
normal sekskantet celle. Der findes både 
enkle og avancerede metoder til at tjekke, 
hvor meget lak en aniloxvalse egentlig 
overfører, og det er anbefalelsesværdigt at 
tjekke valsen med jævne mellemrum, fordi 

Et firkantet raster med spidserne i 
valsens omløbsretning.

Den ideelle rasterstruktur på valsen er 
en tresidet celle med spidserne i valsens 
omløbsretning.
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eventuel indtørret lak formindsker cellens 
volumen. Hvis cellen har et volumen på 10 
cm³ overføres der altså kun 4 cm³ til me-
diet. I forbindelse med lakfilmens kvalitet 
og den krævede tørrekapacitet er det ude-
lukkende den lakmængde, som overføres 
til mediet, som er interessant.

Åbne cellestrukturer
Den normale celle har vægge på alle seks 
sider, og hvor der er vægge er der ikke 
lak. Derfor har man selvfølgelig prøvet at 
udvikle celletyper, som minimerer brugen 
af vægge. Et meget anvendt raster er et 
linje- eller ’haschur-’ raster, som har én lang 
celle, der snor sig rundt om valsen som 
en spiral eller gevind. Man kan lynhurtigt 
konkludere, at med dette raster opnås en 
bredere kontakt mellem aniloxvalsen og 
gummidugen, fordi 70% af cellevæggene 
er fjernet. Således bliver lakmængdens 
volumen større. Rasterværdi og volumen 
oplyses som ved normale valser, men 
tømningsprocenten er betydelig højere – i 
området 60% (med samme forbehold som 
ovenfor). En linjerastereret valse på 10 cm³ 
overfører således omkring 6 cm³ til mediet, 
eller omkring 50% mere end en valse med 
et konventionelt raster med samme speci-
fikationer.

Hvorfor har alle valser så ikke et lin-
jeraster? Svaret er, at fraværet af en klart 
defineret celle gør det sværere at kontrol-
lere tømningen, så selve kvaliteten i lake-
ringen falder. Dernæst har et raster der er 
åbent i begge ender, tendens til at dryppe 
betydeligt mere, hvilket gør rengøringen 
af selve lakværket noget mere kompliceret. 
Desuden er valsen også dyrere. En anden 
form for åbent raster, som inden for de 
senere år er blevet vældig populært er, at 

man fjerner cel-
levæggene og kun 
lader cellehjørnerne stå tilbage, 
nærmest som kegler, dels for at 
bibeholde en form for cellestruktur, 
dels for at give kammerrakelens rakelstål 
noget at ligge an mod. 

Man beholder altså en form for cel-
lestruktur, hvilket er en fordel for den kon-
sistente tømning, mens lakmolekylerne i de 
enkelte celler alligevel kommer i forbindel-
se med hinanden. Konceptet giver en bedre 
tømning og dermed en jævnere lakpålæg-
ning. I sammenligning med en konventio-
nel cellestruktur kan man typisk opnå en 
reduktion i lakforbruget på omkring 15% 
med samme lakfilmskvalitet. Tømnings-
procenten ligger typisk på omkring 50% 
(med samme forbehold som ovenfor). Ani-
loxvalser med denne form for åbent raster 
er noget dyrere (30%-40%) end normale 
aniloxvalser, men hvis man tager kvalitets-
forbedringen og de sparede lakomkostnin-
ger med i billedet er det yderst fornuftigt at 
anskaffe denne type aniloxvalse.

En velfungerende kammerrakel
Kammerrakelen har to grundlæggende 
funktioner. Dels erstatter den lakkarret, 
dels er den basis for de blade – rakelstål, 
som skraber den overskydende lak af 
aniloxvalsens celler, når de forlader kam-
meret. Hvis rakelstålet ikke fandtes, ville 
man have et ujævnt lag af lak på anilox-
valsen, og man ville ikke kunne kontrol-
lere lakmængden. 

Der er en lang række detaljer omkring 
selve kammerrakelens konstruktion, 
som er vigtige at overveje, når man 
anskaffer en kammerrakel: Anlægstryk 
mod aniloxvalsen, hvordan rakelstål og 

pakninger skiftes, hvor lang levetiden på 
rakelstål og pakninger er, om kammeret 
er konstrueret til at være fuld af lak og 
om det er let at gøre rent osv. Det, som er 
vigtigt i forbindelse med lakpålægnin-
gen er, hvor nøjagtigt rakelstålet skraber 
lakken af aniloxvalsen. Det skal ligge an 
mod aniloxvalsen i den rigtige vinkel 
og med det rigtige tryk, og den optimale 
lakpålægning opnås kun med godt, frisk 
rakelstål.

Rakelstål findes i forskellige kvaliteter 
af stål og plastik, og rakelstålet slides af 
aniloxvalsens keramiske overflade og af 
lakken. Pigmenterede lakkvaliteter slider 
mere, og det er en dårlig idé at arbejde 
med slidt rakelstål, da man herved for-
ringer sin totale trykkvalitet. Rakelstål 
findes også med en keramisk belægning, 
som forøger levetiden af rakelstålet, men 
omvendt slides aniloxvalsen så lidt mere. 

Hvornår er rakelstål slidt? Det er som 
nævnt afhængigt at de opgaver som lake-
res, men det er i høj grad også afhængigt 
af den enkelte trykkers ambitionsniveau 
til kvalitet. Generelt siger man, at den 
gennemsnitlige levetid for kvalitetsrakel-
stål er 14 dage, men der findes maskiner 
som kører måneder, ligesom der er nogle, 
som blot kører et par dage på et sæt ra-
kelstål.

Hvis vi holder den oprindelige målsæt-
ning for øje, nemlig at arbejde med den 
tyndeste lakfilm, som giver tilstrækkelig 
dækning, er det fuldkommen fundamen-
talt at vælge en god kammerrakel og altid 
at arbejde med godt, frisk rakelstål.

I næste nummer af AGI ser vi nærmere 
på lak til forskellige opgavetyper.•

Blækmængde
Valse lakværk

Anilox lakværk

Trykhastighed

Her ses en flad celle og en dyb celle. Det ideelle forhold 
mellem celleåbning og -dybde er 28-35%.

Lakmængden stiger ved en øget hastighed på et 
valse lakværk. På et anilox lakværk er lakmængden 
derimod konstant uanset hastighed.

Flad fordybning Dyb fordybning
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