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 L ak kan være vandlak (dispersions-
lak) eller uv-lak. Vandlak består af 
cirka 60 procent vand, og dét skal 

væk, før lakken er tør. En god infrarød 
varmlufttørrer accelerer dramatisk 
afdunstningen af vand, så der på kort 
tid dannes en hård, beskyttende film på 
substratets overflade. 

Derfor reducerer vandlak tørringsti-
den før videreforarbejdning betragte-
ligt, og omslåning til tryk på sekunda-
siden kan foretages med det samme. 

Uv-lakker indeholder ikke vand eller 
andre opløsningsmidler, som skal fjer-
nes. De består i princippet af flydende 
plastik, som tørres kemisk af uv-stråler-
ne, så arket er fuldkommen tørt og klar 
til videreforarbejdning, når det kommer 

ud af trykmaskinen. Viskositeten er 
langt højere end for vand, så uv-lakker 
bruger længere tid på at trænge ned i 
absorberende substrater, og de opfører 
sig også bedre på ikke-absorberende 
overflader. 

Da uv-farver og -lakker på den anden 
side er helt flydende, indtil de bliver be-
lyst, findes der en række ret specifikke 
krav til maskine og tørring, som skal 
være opfyldt, for at processen forløber 
med et godt resultat.

Et halvfyldt badekar
Både normal- (oxidativ) og uv-trykning 
foretages normalt litografisk, det vil sige 
med anvendelse af fugtevand, som på 
både absorberende og ikke-absorberen-

de substrater kan skabe problemer. Ved 
at vælge vandfri offset, populært kaldet 
tøroffset, udelukkes fugtevandet fra pro-
cessen, hvilket giver en række åbenlyse 
fordele for substrat og tørringsproces. 

En moderne offsetmaskine i format 
70 x 100 centimeter bruger omkring 
fire til fem liter fugtevand i timen pr. 
trykværk, når den arbejder i høj hastig-
hed. Vandlak bidrager med 15-80 liter 
vand i timen – afhængig af laktype og 
rastervalse. Det er altså ganske betyde-
lige mængder af vand, som skal skaf-
fes bort, før trykket er tørt (det svarer 
nogenlunde til et halvfyldt normalt 
badekar!). 

I forbindelse med uv-lak er situatio-
nen helt anderledes, fordi det kun er 
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I en række tidligere artikler er 

 lakering, og hvordan lakken påføres 

substratet, blevet behandlet. I denne 

series sidste artikel ser vi på det afslut-

tende og meget vigtige trin: tørring.

fugtevandet (ved litografisk 
trykning), som skal fjernes, 
da al farve og lak ellers bliver 
tilbage på substratets over-
flade.

Tørring med luft og varme
Alle moderne maskiner, som 
anvender vandlak har en 
ir- eller infrarød varmlufttør-
rer i aflæggeren. Konceptet 
arbejder med to parametre: 
luft og varme. Luften, som 
eventuelt er opvarmet med et 
eksternt varmelegeme, kom-
mer ind i aflæggeren gennem 
nogle luftknive, som blæser 
den hen mod substratet. Var-
men kommer fra de infrarøde 
lamper, som sender de varme 
infrarøde bølger i retning af 
substratet. Typisk bliver den 
varme luft på overfladen af 
substratet, mens de infrarøde 
bølger trænger ind i det.

Vandet i fugtevand og 
vandlak kan kun fjernes ved 
at blive absorberet i luften 
over substratets overflade, så 
derfor gælder det om at blæse 
så meget luft som muligt hen 
over substratet. 

En høj lufthastighed på 
substratets overflade „skra-
ber“ nærmest fugten af over-
fladen (heraf navnet luft-
kniv), og en høj lufthastighed 
giver masser af frisk luft til 
overfladen samtidig med, at 
der dannes et vakuum, som 
så at sige suger noget af fug-
ten ud af substratet. 

Det er vigtigt ikke kun at 
fokusere på selve luftknivens 
kapacitet og dysehastighed, 
men derimod på, hvor meget 
luft med høj hastighed den 
reelt bringer frem til substra-
tets overflade. 

Da varm luft kan absorbe-
re meget mere fugt end kold 
luft, er det klart, at varm luft 
(med måde!) tørrer bedre. 
Hvis den luft, som nu har 
absorberet en masse fugt, 
ikke bliver fjernet, bliver den 
mættet og kan ikke optage 
mere fugt, så derfor er et ef-
fektivt udsug med masser af 
kapacitet vigtigt.

Varm luft trænger ikke ned 
i substratet (en sandhed med 
modifikationer, hvis luften 
er meget varm), så derfor kan 
den ikke trække al den fugt 
ud, som substratet allerede 
har absorberet. 

„Koger“ fugten op til 
 overfladen
Her kommer de infrarøde 
lamper ind i billedet, for 
varmebølgerne trænger dybt 
ind i substratet og „koger“ 
nærmest fugten op til over-
fladen. De infrarøde bølger 
trænger naturligvis også ind 
i de vandmolekyler, som lig-
ger på substratets overflade 
og får dem til at fordampe. 
Infrarøde lamper giver derved 
både tørring på overfladen og 
inde i substratet, så man kan 
faktisk godt få en infrarød 
varmlufttørrer til at fungere 
med meget lidt indblæst luft, 
masser af infrarødt lys og et 
godt udsug, selv om det ikke 
er et særligt godt koncept for 
substraterne.

Jo mere varm luft luft-
knivene leverer, jo mindre 
infrarød varme er der behov 
for. Men da varme trænger 
ind i substratet – og bliver dér 
– er det også dén, som kan 
skabe udtørring og struktur-
ændringer i substratet samt 
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opvarmning og sammenbrænding af 
stabelen, når den sidenhen for lov til at 
stå og tørre. Som tommelfingerregel kan 
man derfor sige: Så meget varm luft som 
muligt og så lidt infrarødt lys som nød-
vendigt giver den optimale tørring.

Tykt eller tyndt substrat
Uanset om substratet er tykt eller tyndt 
kræver en given lakfilm på substratets over-
flade den samme tørreeffekt. Men da tykke 
substrater absorberer mere fugt end tynde, 
kræver de mere infrarød tørreeffekt. Tynde 
substrater er på grund af den lille volumen 
langt mere følsomme over for mængden af 
infrarød varme, som sendes ind i dem. 

Derfor er tørring af vandlak på tynde 
substrater (under 100 gram) noget af et 
kunststykke, men det kan lade sig gøre 
med masser af luft og så lidt infrarødt lys 
som muligt. 

Tynde substrater har det ikke godt med 
en tørrer, som grundlæggende er baseret 
på infrarød varme. Det samme gælder, hvis 
der skal lakeres på begge sider. Jo mere in-
frarød varme, som sendes ind i substratet 
fra sekundasiden, jo større vil tendensen 
være til at opløse den allerede tørre lak på 
primasiden. En effekt, som naturligvis for-
stærkes på tynde substrater. 

Tal med lakleverandøren om dette, da der 
findes specielle lakker til lakering på begge 
sider, som leveres med en form for funkti-
onsgaranti – det vil sige, at der kan lakeres 
på begge sider uden sammenbrænding, 
men leverandøren vil, naturligvis, tage visse 
forbehold for både substrat og tørring. 

Undgå lak på ubestrøget papir
Jo mere ujævn (dårlig) substratets overflade 
er, jo mere lak kræves der for at opnå en 
jævn og dækkende film på overfladen. Og da 
disse substrater også er mere absorberende, 
forstærkes behovet for mere lak yderligere. 

Derved kræves der ikke kun mere infra-
rødt lys for at „koge“ fugten ud af substra-
tet, men også meget mere luft for at tørre 
den større mængde lak. 

Da der er grænser for både de fleste 
tørreres kapacitet og substraternes evne 
til at absorbere infrarød varme uden 
voldsomme problemer, er der simpelthen 
grænser for, hvor dårlige kvaliteter der kan 
vandlakeres på, især i de tyndere kvaliteter. 
Vælg et godt substrat og undgå at lakere på 
ubestrøgne kvaliteter.

Grænser for en ir-tørrers størrelse
Erfaringen viser, at det er yderst komplice-
ret at tørre vandlak på ikke-absorberende 

substrater, fordi al vand bliver liggende på 
substratets overflade. Det kræver en tørrer 
med en ekstrem høj luftkapacitet, kombine-
ret med infrarøde lamper, som kan justeres 
helt nøjagtigt, for at man kan lykkes med 
denne øvelse.

Pladsen inde i aflæggeren sætter de fysi-
ske grænser for, hvor stor en tørrer der kan 
monteres, og ud over det bliver substratet 
jo transporteret griberført med løs bagkant 
med op til fem meter i sekundet gennem 
aflæggeren, så det er begrænset, hvor me-
get luft der kan anvendes – især på tyndere 
substrater – uden at forstyrre transpor-
ten, hvilket vil påvirke enten prima- eller 
sekundasiden. Uden at det på nogen måde 
bliver direkte oplyst fra maskin-, tørrer- el-
ler lakfabrikanterne, virker det som om, at 
man med linjerasterede valser på 22 kva-
dratcentimeter (ca. 13 kvadratcentimeter 
våd lak) på nuværende tidspunkt er tæt på 
konceptets øvre grænse for pålægning og 
tørring af vandlak med ét lakværk.

Inden for de senere år er der opstået 
et ønske om at kunne lakere in-line med 
vandlak på de lange perfektorer (4+4 etc.). 
Øvelsen er mulig, men kompliceret og med 
mange begrænsninger, fordi lakfilmen på 
primasiden skal være tør, før der trykkes 
på sekundasiden. Pladsen mellem trykvær-
kerne sætter nogle begrænsninger på tør-
rerkapaciteten, som medfører, at lakfilmen 
skal være så tynd som mulig. Dette betyder, 
de anvendte substrater skal have en jævn 
og så lidt absorberende overflade som mu-
ligt (men absolut ikke ikke-absorberende) 
for at få et fornuftigt resultat. Lakværket 
før vendingen bør altså primært anvendes 
til beskyttelseslak, mens det sidste lakværk 
naturligvis kan anvendes noget mere flek-
sibelt.

Ultraviolet lys til tørring
Alle maskiner, som trykker og lakerer med 
uv-lak må have en uv-tørrer. Konceptet 
arbejder alene med det ene parameter: 
ultraviolet lys. Når uv-lyset rammer uv-
fotoinitiatorerne i farver og lak tørrer den 
flydende plastik umiddelbart. 

Den vej rundt er processen faktisk yderst 
simpel og afgrænset, og det er relativt let at 
beregne, hvor meget uv-energi der skal til 
at tørre en given mængde farve og lak, og 

Trykker Rene Hald Henriksen er i gang med at bytte den strippede gummidug på Printdivisions helt 
nye Komori Lithrone S 640 med lakværk og forlænget udlægger. Den forlængede udlægger giver 

fint plads til den kraftige IVT Baldwin ir-varmluftstørrer.

„Tørring af vandlak på tynde substrater 
er noget af et kunststykke, men det kan 
lade sig gøre med masser af luft og så lidt 
infrarødt lys som muligt“
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visse maskinleverandører har udarbej-
det standarder for dette.

Tidligere talte man om en forringet 
kvalitet på grund af en større punkt-
bredning, men med dagens repro og 
trykfarver er dette problem en saga blot. 
Nogle er af den opfattelse, at der er visse 
miljøproblemer knyttet til processen, 
men også dette problem er i dag overdre-
vet, så det eneste virkelige problem for 
uv-processen er den dyre udrustning og 
de dyrere forbrugsmaterialer. 

Ellers må man jo nok sige, at en proces, 
som leverer ark, som er fuldkommen 
tørre med det samme, som eliminerer 
sprøjtepulver, og som kan anvendes på 
både absorberende og ikke-absorberende 
substrater i tykke og tynde kvaliteter, er 
en god idé.

Især til ikke-absorberende substrater
Uv-teknikken anvendes især af tryk-

kerier, som anvender ikke-ab-
sorberende substrater. Men 

der er sådan set intet 
til hinder for at 

 anvende  
uv-teknik-

ken til 

 normale absorberende substrater – bort-
set altså fra produktionsomkostningerne.

Man får ofte det bedste resultat med 
uv-teknikken, hvis lakken først får lov til 
at løbe ud og lægge sig jævnt på substra-
tets overflade, før den tørres. Det er en 
effekt, som forstærkes jo tykkere laklag, 
der er tale om, og jo højere viskositeten 
på lakken er. 

Derfor er de fleste maskiner med 
uv-tørring udrustet med meget lange 
aflæggere. Hvis man ønsker at uv-lakere 
på meget sugende substrater kan det 
være en fordel at tilføre en vis mængde 
tørring umiddelbart efter pålægning af 
lakken for at forebygge, at den suges for 
hurtigt ind i substratet. Men under alle 
omstændigheder er det ikke tilrådeligt at 
uv-lakkere på ubestrøgne substrater. Da 
uv-teknikken giver en fuldkommen tør 
overflade med det samme, er processen 
velegnet til in-line-lakering på begge si-
der af substratet i lange perfektorer (4+4 
osv.).  

Lakering på meget glatte overflader 
kan være et problem, fordi vedhæftning 
(ikke tørring) kan give problemer. En så-
kaldt treatning eller corona-behandling af 
overfladen, før der uv-lakeres afhjælper, 

normalt dette problem. (I disse situatio-
ner er det vigtigt, men nok svært, at tjekke 
substratets overfladespænding, som skal 
være større end 38 dyn/cm). På grund af 
den effektive hærdning af farver og lak 
kan der i forbindelse med forkert fiber-
retning ske dét, at farve og lak knækker i 
falsningerne.

Køling af uv-maskiner
Uv-stråler, som sådan, er kolde, men det er 
umuligt af få lamperne til at generere uv-
lys uden infrarøde stråler, så derfor sender 
lamperne – uden specielle filtre – en masse 
varme ned i substratet. Generelt set er 
varmeudviklingen i processen voldsom, 
fordi energiforbruget til fremstilling af uv-
stråler er voldsomt. Forskellige filtre kan 
anvendes til at filtrere ir- og uv-stråler, så 
kun de sidste rammer substratet (proces-
sen kaldes kold-uv), men det forebygger 
ikke en voldsom akkumulering af varme 
i selve lamperne, så behovet for køling af 
maskiner udrustet med uv-teknik er stort.
  
Vælg – og sælg med omtanke
In-line lakering åbner en helt ny verden i 
både tryksagsbeskyttelse og -værdiforæd-
ling, men for at få et fornuftigt resultat, som 
kan glæde både trykkerier og kunder er det 
vigtigt at overveje, hvilke resultater man 
ønsker at opnå. Forskellige substrater sætter 
vidt forskellige krav til maskiner og tørring. 

Som trykkeri skal man kende produk-
tionsapparatet og især dets begræns-
ninger. Tilbyd kun kunderne dét, som 
trykkeriet kan klare – eller gør kunden 
fuldkommen klart, at der er tale om et 
eksperiment, som let kan blive kostbart. 

Ønsker man at tilbyde avanceret lake-
ring på en masse specielle substrater, så 
undersøg grundigt hvilken form for lak 
og tørring de produceres bedst med – og 
anskaf den bedste udrustning til opgaven, 
eller kontakt en underleverandør, som 
er specialist på området. Alt andet koster 
altid en masse penge. •

Trykker Brian Thomsen fra Schweitzer i Vejle står klar ved udlæggeren på Skandinaviens mest avan-
cerede Heidelberg Speedmaster XL 105 med seks trykværker, to lakværker til  både vand- og uv-lak 

og forlænget aflægger og mellemtørrere til ir-varmluft- og uv-tørring

„Man får ofte det bedste resultat med uv-teknikken, hvis 
lakken først får lov til at løbe ud og lægge sig jævnt på 
substratets overflade, før den tørres“

Branchekonsulent Henrik 
Christiansen har stor viden om 
lakker og trykfarver, blandt 
andet som projektchef hos Tresu 
og tidligere som forhandler af 
løsninger fra Mitsubishi og Royce.
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