
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 
 

Fakulteten för teknik och naturvetenskap  
Avdelningen för kemiteknik 

 

 

 

Johanna Enqvist 
 

 

Koronabehandling av  
polymerbelagd kartong 

Inverkan av process och lagringstid på ytegenskaper 
och ytkemi hos koronabehandlat polymerbelagt 

kartong material  

 
Corona treating of polymer covered paperboard  

Impact of process and storage time at surface chemistry and surface 
properties for corona treated polymer covered paperboards  

 

 

 
Examensarbete 30 hp 

Kemingenjörsprogrammet, Karlstads Universitet  
 

 
 

Datum/Termin: jan- juni 2009 

Handledare:  Peder Hanning,  

 Magnus Lestelius 

Examinator: Cajsa Andersson 

 



2 

Ordförklaring 
 

 Ytspänning – en kraft som beskriver hur reaktiv ytan är. Kraften bestäms av struktur 

samt de grundämnen och föreningar som finns i ytan. Ju högre ytspänningen är desto 
mer reaktiv är ytan. Enheten är dyn/cm (engelsk enhet) eller mN/m (SI-enhet). 

 

 Ytenergi – ett mått på arbete eller energi som visar hur reaktiv ytan är. Ju högre värde 

desto mer reaktiv är ytan och värdet bestäms av struktur samt de grundämnen och 
föreningar som finns i ytan. Enheten är ergs/cm2 eller mJ/m2. 

 

 Dyntal/Dynnivå (koronatal/koronanivå) – ett mått på hur reaktiv ytan är (ofta fasta 
ytor). Anges med enheten dyn/cm eller mN/m. Konvertering mellan ytenergi, 

ytspänning och dyntal är enkel då 1 dyn/cm = 1 mN/m = 1 mJ/m2.  
 

 Dostal – anger hur mycket energi som används per yta i koronastationerna. 
. 

 Vätbarhet – beskriver hur vätbar ytan är och även det är ett mått på reaktiviteten. 
 

 Ytvikt – ett mått på antal gram/m2 som en kartong väger.  
 

 Returfiber- pappersmassa tillverkad genom återvinning av papper och kartong. 

 

 Färskmassa – ny producerad pappersmassa från massaved. 

 

 Kylvals – den metallvals som kartongen pressas mot efter plastbeläggningen (se figur 

2.1) 
 

 Förarsida – den sida av körbanan som maskinen styrs ifrån.  
 

 Drivsida – den motsatta sidan av körbanan, som maskinen inte styrs ifrån. 
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1. Inledning 
 

För att en kartong ska kunna användas som t.ex. mat- eller vätskeförpackning, krävs oftast 

någon form av skyddande barriär mellan produkt och kartong. Det är då vanligt att kartongen 
beläggs med plast, vilket fungerar som skydd mot vatten, fukt, ljus, syre, värme, fett etc. För 

att denna plast ska fästa vid kartongen och inte släppa eller lossa i kanter krävs en god 
adhesion mellan plasten och kartongen. Det samma gäller när förpackningen är klar och ska 
tryckas, då behövs en god adhesion mellan tryckfärg och plast för att färgen ska kunna fästa 

ordentligt. Även vid klistring är adhesionen av stor betydelse eftersom limmet måste sitta 
ordentligt för att kunna hålla ihop kartongen. 

 
För att skapa en god adhesion hos polyetylen (PE), som är den mest använda 
beläggningsplasten inom industrin, måste den behandlas. En obehandlad PE-yta är hydrofob 

och förhållandevis kemiskt inert. Den är ej porös och har alldeles för låg ytenergi för att 
kunna ge en bra adhesion till de flesta färger och klister. Ytan behöver därför oxideras för att 

bli mer hydrofil och reaktiv så att tryckfärg och lim ska kunna fästa bättre. Det finns flera sätt 
att göra det på, men den metod som undersöks i det här arbetet kallas koronabehandling eller 
på engelska corona-treating (CT). Med denna metod låter man materialet passera ett 

elektriskt fält med reaktiva ämnen som t.ex. atomärt syre, fria syreradikaler och ozon. Dessa 
angriper substratytan och bildar karbonylgrupper på ytan. Ytan får då högre ytenergi och blir 

då även mer mottaglig för att binda t.ex. tryckfärg och lim.  
 
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka koronabehandlingens effekter på ytkemi 

och ytråhet hos plastbelagda kartongytor. Ett lagringstest skulle göras för att undersöka hur 
ytenergin efter behandling ändras med tiden och om förändringarna är de samma oavsett 

behandlingsgrad. Tester skulle även göras på olika ytvikter och bredder samt transparent och 
pigmenterad plast, för att undersöka om ytenergin blir densamma då lika mycket effekt har 
används. Detta för att ge ett svar på frågan om materialets bredd, tjocklek och eventuella 

pigment i plasten påverkar ytenergin som uppnås vid behandlingen (CT). Kantdefekter (dvs. 
sämre effekt av behandlingen i kanterna av rullbredden) på kartongytan skulle också 

undersökas. Att kantdefekter finns är redan känt, men exakt hur stora skillnaderna är och om 
det påverkas av rullbredden har inte undersökts tidigare. Även kylvalsarnas inverkan på 
ytenergin skulle undersökas för att ta reda på om en matt kylvals påverkar materialets 

ytenergi annorlunda än vad en blank gör. 
 

Examensarbetet utfördes på Stora Enso i Forshaga under perioden jan 2009- juni 2009, i 
samband med Karlstads Universitet. Provuttagningarna gjordes i Forshaga, men materialet 
analyserades i Skoghall och på Research Center i Karlstad. Handledare för arbetet var Peder 

Hanning, Stora Enso, Forshaga och Magnus Lestelius, Karlstads Universitet. Examinator för 
arbetet var Cajsa Andersson, Karlstads Universitet.  
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2. Teori och praktik vid polymerbeläggning av kartong 
 

 

2.1 Bakgrund  

Kartong är ett kraftigt pappersmaterial med en ytvikt på minst 170g/m2. Det används 
framförallt till förpackningar och tillverkas av nyfiber, returfiber, kemisk eller mekanisk 
massa som kan vara blekt eller oblekt. Kartongen kan vara bestruken eller obestruken, ha vit 

eller brun baksida och den består av ett eller flera fiberskikt.  
 

När en kartong används industriellt som t.ex. vätske- eller matförpackning är dess 
huvuduppgift att skydda produkten inuti förpackningen och för det krävs någon typ av 
skyddande barriär mellan produkt och kartong. Syftet varierar beroende på vad förpackningen 

används till, men ofta fungerar barriären som skydd mot ljus, syre, fukt, fett, värme eller kyla.  
 

Barriären består vanligtvis av polyetylen eller folie, ofta i flera skikt. För att kartong och plast 
ska kunna hålla ihop krävs stark adhesion mellan dessa, men det krävs även stark adhesion på 
kartongens utsida för att tryckfärgen ska kunna fästa och för att materialet ska kunna 

förseglas. 
 

 
2.1.1 Kartongtillverkning 

För att kunna tillverka kartong krävs pappersmassa och det framställs av massaved. Kartong 

kan även tillverkas av returfiber, men returfibrer fås genom återvinning av kartong som en 
gång bildats ifrån färskmassa. Pappersmassans sammansättning beror på 

tillverkningsmetoden men den består alltid av separerade fibrer eller fiberdelar som vid 
papperstillverkningen sedan sammanbinds med hjälp av vätebindningar till papprets önskade 
form.  

 
Massaveden består till största del av cellulosafibrer som hålls ihop av lignin. Längden på 

fibrerna påverkar papperskvaliteten och varierar beroende på trädslag. Barrträdsfibrer är ca 3-
5 mm långa och lövträdens cellulosafibrer är knappt hälften så långa. För att veden ska bli till 
pappersmassa måste först träden avbarkas och det görs i en stor avbarkningstrumma. Sedan 

måste fibrerna friläggas och det kan göras på olika sätt antingen så att det bildas mekanisk 
massa eller kemisk massa. [1] 

 
Mekanisk massa 
Den mekaniska massan används vid tillverkning av papper som inte kräver någon hög styrka 

t.ex. dagstidningspapper. Det erhålls genom att veden mals ned och sedan löses upp i vatten. 
Det finns flera typer av sådan massa. Termo- mekanisk massa (TMP) som bildas med 

vattenånga, höga temperaturer och övertryck är en typ och kemisk-termisk-mekanisk massa 
(CTMP) som bildas med hjälp av natriumsulfit i kombination med värme är en annan. CTMP 
är starkare än TMP som i sin tur är starkare än vanlig mekanisk massa. Gemensamt för allt 

papper gjort av mekanisk massa är att det gulnar med tiden. Anledningen till detta är att 
vedens lignin aldrig avskiljs från massan utan ingår som bindningsmaterial i det färdiga 

pappret. [1] 
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Kemisk massa 
Den kemiska massan bildas genom att träflis och kemikalier blandas och kokas i stora 

tryckkärl. I den processen löses ligninet och även andra ämnen upp från veden och avskiljs 
från massan, för att sedan användas som bränsle. Processkemikalierna återvinns. Vid 

framställning av kemisk massa finns två olika metoder, sulfit- och sulfatprocessen. Av 
sulfitmassan görs främst tidningspapper, finpapper och täta papper så som smör- och 
bakpapper. Sulfatmassan kan också göra finpapper men även s.k. kraftpapper som används 

till säckar och papperskassar.  
 

Det går även att blanda kemisk och mekanisk massa för att få ett papper med exakt de 
egenskaper som efterfrågas.  För tillverkning av kartong används främst returfibrer, men det 
kommer dock aldrig att helt kunna ersätta färska fibrer eftersom fibrerna slits ned för varje 

återvinningscykel och kvaliteten blir då allt sämre för varje gång. Till kartong avsett för 
livsmedel används enbart nyfiber.  

 
För att skapa ett vitt papper eller vit kartong måste pappersmassan blekas och det kan göras 
med ozon, väteperoxid eller klordioxid. Förr användes alltid klor, men det är inte lika vanligt 

nu när det finns mer miljövänliga alternativ. När hela processen är klar fraktas pappersmassan 
vidare till en pappersmaskin för att formas till önskad kvalitet, ibland med en torkprocess 

som mellansteg. [1] 
 
I pappersmaskinen kan massan sedan formas till önskad kartongkvalitet. Två av de vanligaste 

kartongtyperna är: 
 

 Carton Board (falskartong eller allmänförpackningskartong) 

Det är den kartong som används i matförpackningar och läkemedelsförpackningar etc. 
Insidan är brun och dekorsidan ljus.  
 

 LPB (Liquid Packaging Board) 

Det är en vätskeförpackning som används för t.ex. mjölk och juice.  
 
Dessa två kartongtyper består av två ytskikt och ett centerskikt. (Det går även att lägga flera 

centerskikt om ett starkare material skulle önskas.) För att tillverka ett material med hög 
styvhet och låg vikt är laminatkonstruktionen (som ger styvhet och densitet enligt I-

balksprincipen) en bra struktur. Det är då ett starkt ytskikt med hög densitet och ett bulkigare 
mittskikt med lägre densitet. Denna process och de här två kartongkvaliteterna kan idag göras 
i alla dagens moderna kartongmaskiner, men materialet i den här studien har producerats vid 

Stora Enso Skoghalls bruk, Hammarö, Sverige. (Om inte annat anges i rapporten.) 
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2.1.2 Plastbeläggning  

För att kartongen ska kunna användas som förpackning krävs nästan alltid någon form av 
beläggning. Oftast beläggs materialet med Polyetylen (PE) på insidan av förpackningen och 

ibland beläggs även utsidan för att skapa ett vackrare yttre. Figur 2.1 visar en schematisk bild 
av beläggningsprocessen. 
 

  
Figur 2.1. Visar en 

skiss av en PE- 

beläggnings 

process.  

Hämtad och 

avritad från: [2] 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Plasten lagras i form av små granuler i rumstemperatur. Vid beläggningen värms dessa av 
värmeelement i extrudern till ca 200-350°C så att en smälta bildas som lättare kan fördelas 

jämnt över ytan. I figur 2.2 finns en bild över extrudern och dess olika delar. [2] 
 

 
 

 

Figur 2.2. Visar en 

bild av extrudern 

som matar fram PE 

vid plastbeläggning 

Hämtad och 

avritad från:[2] 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



8 

 
 

2.2 Adhesion  

För att uppnå en god adhesion mellan två material krävs starka bindningar mellan de ytor 

som håller ihop dem. De krafter som verkar för att hålla ihop materialen består av kemiska 
och/eller mekaniska bindningar. De första kan t.ex. utgöras av van der Waals bindningar, 
dipolbindningar eller kovalenta bindningar [3]. Vid behandlingar som t.ex. CT där syftet är 

att öka ytspänningen så ökar antalet bindningar och mängden intermolekylära krafter.  De 
mekaniska bindningarna däremot är av störst betydelse hos porösa material och porositeten 

påverkas av plastens temperatur och plastkvaliteten. En hög temperatur på plasten ger ett 
poröst material, men eftersom en alltför hög temperatur kan påverka produktens lukt och 
smak och även bryta ned plasten så det är viktigt att hålla denna begränsad. 

 
När tryckfärg appliceras på t.ex. en polymerbelagd yta är graden av hållfasthet mycket viktig. 

Det som avgör detta är hur bra färgen och substratet fördelar belastningen vid yttre påverkan 
genom t.ex. gnidning och repning. För att skapa en bra hållfasthet är det viktigt att ytan är 
polär och hydrofil vid tryckning så att den kan reagera med tryckfärgen och inte stöta dem 

ifrån sig. Det önskvärda är en organisk yta med en stor mängd karbonylgrupper. Matchande 
kemi (genom t.ex. motsatt laddning, för substrat och tryckfärg) har också en positiv inverkan 

eftersom materialen då har lättare att bilda kovalenta bindningar till varandra vilket leder till 
ökad hållfasthet.  
 

Figur 2.3. Visar ett principiellt 

tvärsnitt för gränsen mellan två 

olika material, faser, såsom 

tryckfärg och substrat. Bilden 

illustrerar även 

adhesionsmekanismerna, 

penetration och interdiffusion samt 

föroreningar och skillnad i ytkemi 

som påverkar adhesionen negativt. 
Hämtad och avritad från:[4] 

 
 

 
Påverkande faktorer för adhesion: 

 Val av kartongkvalitet - olika kartongkvaliteter har olika egenskaper och det påverkar 
adhesionen även efter ytan har PE- belagts. 

 

 Föroreningar – kan förhindra full kontakt och ge svaga gränsskikt mellan materialen 

(se figur 2.3). 
 

 Ytråhet – en ojämn yta kan bilda en mekanisk låsning med andra material vilket ökar 

hållfastheten mellan dem. Men det gäller bara upp till en viss gräns (se figur 2.6) 
eftersom en jämn yta ger större kontaktyta mellan materialen vilket också är positivt 

för adhesionen. 
 

 Polaritet - en polär yta har lättare att reagera och binda till andra ämnen. 
 

 ”Low Molecular Weight Oxidized Material” (LMWOM) - LMWOM uppstår genom 

att ämnen inifrån plasten vandrar upp till ytan under koronabehandlingen. Ämnena 
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består ofta av fetter och surfaktanter som fungerat som smörjmedel i processen, men 
det kan även vara antioxidanter, monomerer/oligomerer eller rester från 

polymertillverkningen. Mängden av LMWOM ökar om effekten vid 
koronabehandlingen ökar eller om den relativa fuktigheten under behandlingen 

minskar. En stor mängd LMWOM kan ge upphov till försämrad adhesion eftersom de 
kan skapa starkare bindningar till ytan än vad tryckfärgen kan [5].   

 

 Oorganiska ämnen på ytan - oorganiska ämnen kan binda till hydrater och hydroxider 
vilket förhindrar adhesion av andra ämnen, som t.ex. tryckfärg.  

 
 

2.2 1 Ytkemi och ytenergi  

Ytenergin hos ett material kan beskrivas som ytans attraherande kraft. Ytenergin är ett mått 
på ytans reaktivitet och adhesion till andra material. Det går inte att direkt mä ta en ytas 

ytenergi utan den måste bestämmas indirekt genom kontaktvinkelmätningar av en eller flera 
vätskor med kända ytspänningar. När kontaktvinklar mäts för de polära vätskorna vatten och 

etylenglykol är det känt att då vinkeln är hög är ytenergin låg och tvärtom. Om 
kontaktvinklarna för de tre vätskorna, vatten, etylenglykol och dijodmetan, mäts mot en yta 
går det att bestämma den totala ytenergin och även den polära och dispersiva delen av denna. 

Med kontaktvinklarna går det att lösa ett ekvationssystem som baseras på Youngs (se figur 
2.4) och Young-Duprés ekvationer i en utveckling som gjordes av forskarna Good van Oss, 

Girifalco och Chaudhury. För att t.ex. tryckfärg ska kunna fästa bra på en yta krävs att dess 
ytspänning är ca 10 dyn/cm eller 10 mJ/m2 lägre än den yta som trycket ska vara på.  
 

Ytenergin hos en vätska brukar istället kallas ytspänning och beskriver då summan av de 
krafter som uppstår mellan molekyler vid gränsytan mellan en vätska och luften runt 

omkring. Kraften riktas in mot vätskan och det är därför som vätskedroppar ser ut att ha en 
konvex form då de betraktas från sidan. I figur 2.4 finns en bild över en droppe som släpps på 
en fast yta, samt de vinklar som sedan kan mätas. Om dessa vinklar är kända går det med 

hjälp av Young- Duprés respektive Youngs ekvationer, att bestämma ytspänning och ytenergi 
hos en yta eller vätska.   

 
 
Figur 2.4. Bilden visar en vätskedroppe som 

närmar sig en fast yta och sedan flyter ut på 

denna med en finit kontaktvinkel,  A är 

substratet, B är droppen och C är luften som 

omger droppen. Ac är den buktiga ytan på 

vätskedroppen och Af den plana. I figuren syns 

även de ytspänningskrafter (vektorer) vid 

trefaslinjen som, när man gör vektoradditionen, 

bildar Youngs ekvation ABACBC cos  

Hämtad och avritad från:[4] 
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Figur 2.5 illustrerar tydligt att ett substrat med hög ytenergi är mer vätbar än ett substrat med 
låg ytenergi. Utifrån bilden är det även lättare att få en förståelse till varför tryckfärg fäster 

och fördelas bättre på en yta med hög ytenergi.  
 

 
 

Figur 2.5. Visar hur en droppe sprider sig över ytan då substratet har låg ytenergi (se vänstra bilden) och hur 

den sprider sig på ett substrat med hög ytenergi (se högra bilden) 
Hämtad och avritad från:[2] 

 

 

2.2 2 Ytråhet och yttopografi  

Med hjälp av en ytas topografibild är det möjligt att se vilka höjdskillnader som finns på en 
yta. En ytrå yta är ojämn och en topografibild skulle då kunna visa vart och hur ”topparna” 

och ”dalarna” finns. Bilderna kan därför användas för att jämföra olika ytor och deras 
egenskaper med varandra.  
 

Vid undersökningar av olika ytors topografi går det att se hur adhesionen försämras när 
ytråheten blir för hög. I takt med att ytråheten ökades mättes kontaktvinklarna med vatten för 
att jämföra med en given kontaktvinkel för en helt slät yta [4]. Resultatet som syns i figuren 

nedan visar att kontaktvinklar < 90° minskas när ytråheten ökar och kontaktvinklar > 90° 

ökar när ytråheten ökar. Detta kan även ses i Wenzels ekvation: cosѲytrå= cosѲslät, där 

1) anger hur stor relativ avvikelse den ytråa, verkliga ytan har från ett idealt slätt plan.  
 

 
 
Figur 2.6. Visar ett 

ytdiagram för uppmätt Ѳa 

(kontaktvinkel för ökade 

ytråhet) och Ѳt 

(kontaktvinkel för den 

släta ytan).  

Hämtad och avritad 

från:[4] 
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2.3 Polyetylen (PE)  

Plasten polyetylen, eller polyeten som den även kallas, har den kemiska formeln (CH2)n och 

det är det vanligaste beläggningsmaterialet inom industrin. PE finns i formerna låg densitet 
(LDPE), hög densitet (HDPE) och låg linjär PE. Den vanligaste är LDPE p.g.a. dess låga pris 

och höga styrka. Den fungerar som barriär mot fukt, fett och olja, är fri från lukt- eller 
smakpåverkan och är godkänt för kontakt med matvaror. Materialet är lätt att bearbeta och 
har ett bra utseende. Lukt- och smakproblem kan dock uppstå när PE oxideras (t.ex. då det 

ska behandlas för att fästa till ytan). När PE upphettas till extremt höga temperaturer vid 
beläggningen ökar risken för karbonylgrupper att bildas och då även problem med lukt och 

smak. Tester har visat att då temperaturen överstiger 300° ökar mängden karbonylgrupper, 
men om beläggningshastigheten ökas minskar risken för oxidering.   
 

PE är en polymer som tillhör gruppen 
termoplaster vilket innebär att den 

mjuknar och smälter vid 
uppvärmning och därför kan 
omformas. Ämnet har dåliga 

elektriska ledningsegenskaper och är 
olösligt i vatten och de flesta 

organiska lösningsmedel [6].           
Figur 2.7. Visar Polyetylens uppbyggnad av kol- och 

väteatomer. Hämtad och avritad från:[2]  
 
PE framställs genom att petroleum destillat ”krackas” sönderdelas till små reaktiva 
etenmolekyler som sedan binds ihop till långa polyetenkedjor. För att bilda HDPE så binds 

etenmolekylerna ihop under lågt tryck så att det bildas raka kedjor som kan packas tätt och 
materialet blir därför styvt och kan användas till rör etc. LDPE tillverkas vid högt tryck, 

vilket betyder att molekylerna har hög energi och rör sig mycket så att kedjorna blir grenade 
och kan därför inte packas lika tätt som HDPE. Det materialet blir därför mjukare och är 
därför lämpligt till förpackningsfilmer och mjuk slang. För att framställa låg linjär PE tillsätts 

en α-olefin t.ex. 1-buten eller 1-okten vid polymeriseringen. Detta material kräver inte lika 
högt tryck som LDPE och det ger en mjuk polymer med likformiga små sidokedjor. Figur.2.8 

visar de olika polymertypernas strukturer.  
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.8. Visar PE i sina olika polymerstrukturer. Hämtad och avritad från:[2] 
 
 

En polyetylen kedja kan vara 1 000 – 10 000 etenenheter lång och har därför 2 000 – 20 000 
kol i rad. Ju längre molekylerna är, desto bättre egenskaper får plasten men den blir samtidigt 

svårare att bearbeta. 
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Polyetylen i sin naturliga form har väldigt dålig adhesion eller ibland ingen alls, och 

behöver därför behandlas genom oxidation innan tryckning eller försegling av materialet kan 
ske. Obehandlad PE är hydrofob, kemiskt inert, oporös och har väldigt låg ytenergi (ca 31 

mJ/m2). För att tryckfärg ska kunna fästa på ytan krävs att substratets, dvs. plastens ytenergi, 
är minst 10 mJ/m2 högre än vätskans ytspänning, vilket gör att värdet bör ligga på minst 39 
mJ/m2. Ett alternativ kan vara att tillsätta ett vätningsmedel (surfaktanter eller tensider) till 

tryckfärgen så att dess ytspänning sänks, men ett bättre alternativ är att försöka ändra 
substratets ytkemi genom ökning av ytenergin. För att kunna göra det måste plasten genomgå 

en ytbehandling, så att materialets kemiska sammansättning ändras. När ytenergin ökar blir 
plasten mer hydrofil, eftersom det bildas polära grupper på ytan och det gör den mer reaktiv 
så att starka bindningar mellan polymermolekylerna och tryckfärgen kan skapas. Egenskaper 

som vätbarhet, tryckbarhet och adhesion kommer då att förbättras. De vanligaste metoderna 
för detta är elektrisk koronaurladdning eller flambehandling. Båda dessa förändrar ytans 

fysiska och kemiska egenskaper utan att påverka kartongens egenskaper, men det är 
koronabehandlingen som kommer att undersökas mera noggrant i det här arbetet. 
 

 

2.4 Koronabehandling  

Vid en koronabehandling låter man kartongen, belagd med polyetylen, passera ett 
elektrisktfält (5-15 000 V). På ena sidan av fältet finns en negativ elektrod och på den andra 
en positivt laddad jordad vals. Ett spänningsfält byggs upp däremellan och när detta blir 

tillräckligt stort, så att kapacitansen emellan elektroderna övervinns, sker en urladdning 
”blixt” så att elektroner rör sig fritt däremellan. Kraften som verkar däremellan bestäms av 

materialets ledningsförmåga (i detta fall plastbelagd kartong och även plast innehållande 
oorganiska pigment) och avståndet emellan elektroderna. Både kartong och PE är dåliga 
ledare men kylvalsen däremot har en mycket god ledningsförmåga. Det är viktigt att 

avståndet mellan elektroderna är tillräckligt stort, både för att substratet ska kunna passera 
men även för att fältet ska kunna bygga upp en tillräcklig styrka i luftgapet, så att urladdning 

kan ske. Om avståndet blir alltför stort kan dock urladdningseffekten minska så det är viktigt 
att detta är noga inställt. Behandlingsgraden kan förutom inställning av luftgapet även 
regleras med hastigheten och ändring av dostalet.  Om hastigheten på substratet som passerar 

är hög sjunker behandlingseffekten och om dostalet ökas, ökar även behandlingsgraden på 
substratet. Dostalet är ett mått på hur mycket energi som används vid elektroderna i 

koronastationerna, per ytenhet. När dostalet ökas ökar den totala effekten som används för 
behandlingen.  
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Figur 2.9. Visar en principiell skiss för koronabehandling av papper/kartong (vänster) och de kemiska 

processer som äger rum vid och på substratets yta (höger) . 

Hämtad och avritad från:[4] 
 
 

Urladdningen som uppstår mellan elektroderna sker genom att elektroner och de 
syremolekyler som finns i den omgivande luften kolliderar, vilket leder till att 

syremolekylerna delar sig och bildar atomärt syre, syreradikaler och ozon. 
  
Reaktionerna ser ut så här: 

 
O2 + e-   →  2 O + e-  

O + 2 O2  →   O3 + O2 

 

Dessa i sin tur angriper substratytan, bryter C-C och C-H bindningar och oxiderar plastytan. 

Karbonylgrupper som t.ex. ketoner, aldehyder, karboxylsyregrupper, estrar, alkoholer och 
etrar bildas på ytan och energin från återstående elektroner avges i form av värme. Efter att 

materialet har behandlats fortsätter ytans karbonylgrupper att reagera med andra föreningar i 
luften eller ämnen från insidan av materialet och därför kommer substratets ytenergi att 
minska med tiden. Det är därför viktigt att materialet trycks så snart som möjligt efter 

behandling eller att det lagras på rätt sätt som t.ex. i skyddande atmosfär eller förpackning. 
 

Koronabehandling leder till att ytenergi, ytråhet och ytstyrka ökar samtidigt som fukthalten 
minskar. Ytenergin som i obehandlad PE är ca 30 mJ/m2 höjs ofta till ca 48 mJ/m2, vilket 
anses rimligt eftersom dyntalet inte är stabilt. Dyntalet sjunker olika mycket beroende på 

lagringstid och lagringstemperatur, men oftast ca 4-8 enheter. Direkt efter behandlingen 
sjunker talet fort, men efter en tid nås en stabilare nivå som reduceras sakta. Ofta 

rekommenderas tryckning på den behandlade kartongen inom 6 månader eftersom det inte 
går att garantera ett bra resultat vid lagring under längre tid. Hos material som har behandlats 
mycket för att få ett högt dyntal med mycket polära grupper på ytan, sjunker dyntalet 

snabbare än hos de som inte har genomgått en lika kraftig behandling. Därför kan resultatet 
ibland bli sämre om ett material behandlas för mycket och det påverkar alltså både produkten 

och utrustningen negativt. Därför är det viktigt att försöka finna en optimal nivå för 
behandlingen. En annan effekt av koronabehandling kan vara att det uppstår elektrostatiska 
laddningar på substratytan som ligger kvar en kort tid efter behandlingen [7]. 
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Påverkande faktorer: 

 ”Överbehandling”. Vid CT produceras polära/hydrofila grupper på ytan, men om 
materialet överbehandlas kan vatten absorberas till ytan vilket försvagar adhesionen. 

För mycket CT kan även leda till bildning av nedbrytningsbara produkter i ytan eller 
vaxbildning. De så kallade vaxerna formar ett svagt ”flytande” gränsskikt som 

blockerar tryckning och limning etc.  

 ”Underbehandling”. CT gör ytan mer inhomogen så att färgen bättre kan fästa så om 
materialet behandlas för lite blir inte adhesion tillräckligt bra.   

 
 

Korona i laboratorieskala 
Vid behandling på mindre ytor i laboratorium går det att beräkna hur stor kraft som krävs för 
att nå ett visst dyntal [8]. Detta görs enligt: 

P = T x S x W x M 

P = den totala effekten (Watt) som krävs 

T = antal sidor som behandlas. Dubbla eller enkla. 
S = Hastigheten som anges med enheten m/min. 
W = Bredden på materialet som behandlas i meter 

M = Material faktor (den effekt per m2 och minut som krävs på just detta material, ofta 10-
50Watt*m2/min) 

 
 
2.5 Korona- och flambehandling   

Vissa tester har gjorts för att jämföra de här olika behandlingsmetoderna och resultaten 
visade då att CT tycks öka polariteten och oxidera ytan mer än vad flambehandling gör (ett 

fåtal visade även att de gett samma effekt). Det bästa sättet anses dock vara en kombination 
av dem båda och då med flambehandling först och CT efteråt. Tyvärr verkar dock den 
ordningen även ge störst reducering av ytenergin vid lagring. Vid CT minskar ytenergin 

snabbare än vad det gör då materialet har behandlats med flamma. [9] 
 

 
2.6 Tryckfärg 

Den volymmässigt största tryckmetoden inom förpackningsindustrin (om man inkluderar allt 

förpackningsmaterial såsom kartong, wellpapp, plaster och etiketter) idag är flexografi. 
Flexografi är en s.k. högtrycksmetod där färgen ligger på upphöjningar, reliefer, på 

tryckformen som gör trycket (det material som innehåller den bild eller information som skall 
tryckas på substratet.) Metoden brukar därför även skämtsamt kallas potatistryck eller 
stämpeltryck. Denna teknik kan oftast användas med både vattenlöslig och 

lösningsmedelsbaserad tryckfärg. 
 

Ingredienserna i en tryckfärg anpassas utifrån de egenskaper som krävs för den tryckteknik 
den ska användas till, men baskomponenterna i alla tryckfärger är:  

 Pigment – ger tryckfärgen sin kulör. 

 Bindemedel – består av polymerer eller hartser och det är de som binder pigmentet i 

färgen. 

 Lösningsmedel – såsom oljor, vatten, alkoholer och dylikt. Dessa ger färgen rätt 
konsistens och sättningsegenskaper. 

 Tillsatser – de styr t.ex. färgens torkegenskaper och färg/fuktbalans.  
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Tryckfärger för kartong har ofta bra repfasthet både för efterbearbetningen och för att 
kartongtrycket ska kunna stå emot yttre påverkan vid användning som t.ex. mat eller 

vätskeförpackning. De brukar även ha kort torktid och lågt ”klibb” för att minska risken för 
delaminering dvs. att kartongskikten delar sig. Vid tryckning används vattenlöslig färg i så 

stor utsträckning som möjligt trots att den lösningsmedelsbaserade ofta har bättre hållfasthet, 
detta på grund av miljömässiga krav. Den lösningsmedelsbaserade kan skapa faror genom 
ångor och ökad brandrisk.  
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3. Experiment och metoder 
 
I det här arbetet har effekten av koronabehandling på PE- belagd kartong undersökts genom 

sex olika experiment. Det första var ett lagringstest som gjordes för att se hur effekten av 
behandlingen minskar med tiden. Det har tidigare gjorts ett flertal enklare tester på detta, där 

dyntalen/ytenergin har mätts under ett antal veckor och det har då visat att dynnivån sjunker 
med tiden. Syftet med det här arbetet var att göra en djupare och mer väldokumenterad 
undersökning av detta genom kontaktvinkelmätningar, trycktester etc. I det andra och tredje 

testet undersöktes olika bredder och tjocklekar på materialet. Alla proverna hade samma 
kartongkvalitet och de fick alla samma behandlingsgrad, men rullens bredd resp. ytvikt 

varierades för att med hjälp av ett antal analysmetoder avgöra om det inverkat på effekten av 
behandlingen (CT). I det fjärde experimentet undersöktes problemet med kantdefekter. Det 
har tidigare observerats att på de yttersta fem centimetrarna av rullen är ytenergin lägre än i 

mitten, men syftet med det här testet var att undersöka detta närmare för att kunna 
dokumentera hur stora skillnaderna egentligen är. Det skulle även göras en jämförelse mellan 

pigmenterad och transparent PE då man sett tendens till att pigmentet påverkar effekten av 
behandlingen. Slutligen gjordes även en jämförelse mellan matt och blank kylvals för att 
undersöka om deras skillnad i ytstruktur och glansighet även påverkar substratets yta och 

dess egenskaper.  
 

3.1 Arbetsgång 

Vid provuttagningarna var det mycket viktigt att proven behandlades varsamt eftersom 
koronabehandlingens effekt minskar eller försvinner om något stryks mot ytan eller om 

någon tar på den direkt med fingrarna. För att enkelt kunna frakta och förvara proven skar 
man ut dem till A4-format, lindade in dem i aluminiumfolie och förvarade i svarta sopsäckar.  

 
Lagringstest 

Vid lagringstestet skulle tre olika prover tas ut med olika dyntal för att sedan studeras under 

ca 3 månader. Eftersom de reaktiva grupper som skapats i ytan av PE- materialet successivt 
reagerar med ämnen från luften och inifrån materialet skulle ytenergins förändring under 

lagringstid undersökas samt eventuella skillnader mellan olika dynnivåer. Proven skulle ha en 
jämn fördelning av dyntalen så de skulle behandlas med den effekt som krävs för att nå 
dynnivåerna 42, 45 respektive 48 dyn/cm (eller 42, 45, respektive 48 mJ/m2 om det uttrycks i 

ytenergi).  
 

Inom ca ett dygn från provuttagningen skulle dyntal och kontaktvinkel (med tre olika vätskor, 
dijodmetan, etylenglykol och vatten) mätas för bestämning av ytenergin och dess 
polära/dispersiva del. Proven skulle även tryckas med lösningsmedelsbaserad tryckfärg för att 

kunna mäta flammighet, täckningsgrad och hållfasthet på trycket. På ytan skulle även den 
relativa oxidationen mätas, för att förhoppningsvis kunna detektera karbonylgrupper på ytan 

och se eventuella skillnader/förändringar. Alla dessa mätningar skulle sedan upprepas 
kontinuerligt under 3 månader. Den första veckan ca varannan dag eftersom det är då de 
största skillnaderna förväntas ske, men sedan en gång per vecka eller en gång på två veckor.  
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Breddtest 

Vid breddtestet skulle rullbreddens inverkan på effekten av koronabehandlingen undersökas 
eftersom bredden på det material som körs genom beläggaren tros kunna påverka 

effektiviteten av CT. Anledningen är att elektronerna (urladdningen) tar den lättaste vägen till 
jord (0-potential) och det kan vara förbi materialet, vilket betyder att effekten skulle kunna bli 
olika för olika rullbredder. I testet skulle därför tre olika bredder behandlas med lika mycket 

effekt vid CT och sedan skulle jämförelser göras med hjälp av ytenergimätningar. Vid uttaget 
skulle spridningen mellan bredderna vara så stor som möjligt (utifrån de beställningsordrar 

som fanns för tillfället). Ytvikt och kartongkvalitet skulle vara samma för alla prover 
eftersom de faktorerna troligen kan inverka på resultatet. Proverna skulle tas ut mitt på rullen 
för att även minimera risker med eventuella kantdefekter. Analyser skulle sedan göras genom 

dyntalsmätning, kontaktvinkelmätning med vatten och mätning av relativ oxidation.   
 

Kantdefekter 

För undersökning av eventuella kantdefekter skulle samma kartongkvalitet som i breddtestet 
användas, men prover skulle tas ifrån drivsida och förarsida på rullen. Av samma anledning 

som att det skulle kunna finnas skillnader mellan bredder misstänker man att kantdefekter 
kan uppstå. Eftersom laddningar oftast väljer den lättaste vägen så finns det skäl att tro att 

effektiviteten av CT även kan variera från sida till sida (att det inte är jämnt över hela 
bredden). Tidigare har skillnader observerats ca 5 cm in från kanten så det var där som 
analyserna från respektive kant skulle göras. Samma analysmetoder som i breddtestet skulle 

användas.  
 

Ytviktstest  

I ytviktstestet var det olika tjocklek/ytvikt på kartongrullarna som skulle jämföras. 
Tjockleken/ytvikten bör påverka kraften i det elektriska fältet eftersom den effektiva 

kapacitans som då finns i gapet mellan elektroderna ändras.  Med ett tjockare material blir 
gapet mindre samtidigt som det isolerande materialet blir tjockare. Tre olika ytvikter med så 

stor spridning på vikten som möjligt skulle därför tas ut och jämföras (utifrån de 
beställningsordrar som fanns för tillfället). Proverna skulle sedan analyseras genom mätning 
av dyntal, ytenergimätning genom kontaktvinklar (med tre vätskor) och mätning av relativ 

oxidation.  
 

Test på pigmenterad plast 

I samband med ytviktstestet skulle prov av samma material fast belagd med vit PE tas ut. 
Detta för att jämföra om det finns skillnader efter behandlingen mellan pigmenterad och 

transparent PE, då lika mycket effekt har använts. Förekomsten av oorganiskt pigment 
(titandioxid) bör även det påverka kraften i det elektriska fältet eftersom den kapacitans som 

då finns i gapet mellan elektroderna ändras då titandioxid är ännu sämre ledare än kartong 
och PE. Ytenergin skulle sedan bestämmas med samma analysmetoder som används för 
ytvikterna dvs. dyntal, kontaktvinkelmätning och IR.  

 
Test med olika kylvalsar 

Slutligen skulle även ett försök för jämförelse av matt och blank kylvals göras. Kylvalsar har 
olika ytstruktur och är avsedda att ge olika ytråhet på substratet, dvs. en matt eller blank yta 
och syftet med testet var att undersöka om det även inverkar på effekten av CT. Bredd och 

ytvikt var samma för alla prover samt mängden pålagd effekt vid behandlingen men 
kylvalsarna ändras. Eftersom det vanligen är matt kylvals som används på insidan och blank 

på dekorsidan av kartongen måste en bit kartong tas ifrån en rulle och tejpas in upp och ned 
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på nästa rulle av samma kvalitet för att få en bra jämförelse. Då beläggs både in- och 
dekorsida med samma vals. Dock skulle det bli väldigt komplicerat att koronabehandla på det 

sättet eftersom materialet blir dubbelt så tjockt där prover har tejpats in och tjockleken tros 
påverka effekten av behandlingen. Provens yta behandlades därför istället på RCK (Research 

Center Karlstad) med Universitetets labbcorona utrustning. Ytenergin på proverna skulle 
sedan mätas med dynpennor, kontaktvinkelmätare och med hjälp av advancing/receding 
kontaktvinkelmätning. Den skulle även undersökas topografiskt med en ytprofilometer för att 

ta reda på hur ytstrukturen mellan de olika proven skiljer sig.  
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3.2 Utförande 

 

Lagringstest 

För detta experiment togs prover ut på Natura GT, en vätskekartongkvalitet tillverkad i 
Skoghall. 75st A4-ark togs ut för respektive prov eftersom det beräknades behövas 5st ark per 

mätdag. Proverna hade behandlats till dynnivåerna 42 dyn/cm, 45 dyn/cm och 48 dyn/cm och 
proven namngavs sedan efter det dyntal de hade vid uttagningen.  

 
Prov Total effekt (kW) 

42 8,8 

45 15,0 

48 20,7 

Figur 3.1 Visar hur mycket effekt som användes för respektive prov vid behandlingen. 

 

Inom ett dygn efter provuttaget mättes dyntalen igen och då även kontaktvinklar med tre 
vätskor, relativ oxidation, dyntal och även flammighet och täckningsgrad efter tryckning. På 

de tryckta proverna gjordes även rubbtester ett par dagar senare. Dessa analyser upprepades 
varannan dag den första veckan och sedan en gång per vecka under första månaden. Den sista 

tiden gjordes mätningarna varannan vecka. Totalt gjordes 12 mätningar under 90 dagar på 
respektive analysmetod.  
 

Breddtest 

I den här undersökningen togs proverna från P Cream HS LD4515+260+LD4515. En 

allmänförpackningskartong, tillverkad i Fors, med en ytvikt på 260 g/m2 belagd med 15 g/m2 
polyetylen på båda sidor (dekorsidan analyserades). Bredderna var 1006 mm, 1251 mm och 
1786 mm, den totala effekten vid Coronabehandlingen som gjordes på dekorsidan var 15,8 

kW och hastigheten var 300 m/min. 
 

Inom det första dygnet mättes kontaktvinklar med vatten och dyntal och efter två dygn mättes 
relativ oxidation. Samma tidsintervall från provuttagningarna användes för alla bredderna för 
att kunna få en bra jämförelse. 

 
Kantdefekter 

För att ta prover till undersökning av kantdefekter användes samma kvalitet (P Cream) som i 
breddtestet. Prover togs ut från förarsida och drivsida och mätningarna gjordes då ca 5 cm in 
från kanten. Deras resultat jämfördes sedan med de från breddtestet där samma rullbredder 

användes men mätningarna gjordes på prover tagna mitt på rullen.  
 

Ytviktstest  

Den kartongkvalitet som användes för de här testerna var CKB (Coated Kraft Back), 
allmänförpackningskartong tillverkad i Skoghall, med ytvikterna 250 g/m2, 300 g/m2 och 390 

g/m2, behandlad på insidan. Proverna analyserades sedan genom mätning av dyntal, 
kontaktvinklar med tre vätskor och mätning av relativ oxidation.  

 
Test på pigmenterad plast 

Efter att ett antal ytvikter hade jämförts togs prover ut av samma kvalitet som vid 

ytviktstestet, CKB, med samma ytvikt och bredd men med kartong belagd med vit PE istället 
för transparent. De proverna analyserades sedan med samma mätmetoder som användes för 

ytvikterna.   
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Test med olika kylvalsar 

För det här sista försöket togs proverna från vätskekartongkvalitet P Cream HS 

LD4515+260+LD4515 och behandlades i Universitetets labkorona med effekt och hastighet 
manuellt inställt för att uppnå önskvärda dyntal.  
  

TEMP 
 REL 

FUKTIGHET MASKIN ANTAL ARK EFFEKT HASTIGHET 

23°C 50 % labb 2 50Wmin/m
2
 52m/min 

 

Vid koronabehandlingen behandlades två stycken A4-ark per gång. Ytenergin på proverna 
undersöktes sedan med dynpennor, kontaktvinkelmätare och med hjälp av 

advancing/receding kontaktvinkelmätning. Ytan undersöktes även topografiskt med en 
profilometer av märket Perthometer för att ta reda på hur ytstrukturen såg ut.  
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3.3 Material/Metoder 

 

Mätning av dyntal 
Utfördes på Stora Ensos kartonglab i Skoghall med ”Sherman treaters” dynpennor.  
Detta är den enklaste och vanligaste mätmetoden för bestämning av ytenergi och det är 

densamma som används i produktionslabbet i Forshaga. Resultaten anges i dyn/cm eller 
mJ/m2. Dynpennorna som användes visar jämna dyntal mellan 38 och 50 dyn/cm. Ju högre 

värdet är desto högre ytenergi har alltså provet.  
 
Mätningen utfördes genom att ett tunt lager av en vätska applicerades med hjälp av 

dynpennan på den yta som skulle undersökas. Ytenergin kunde sedan bestämmas visuellt 
genom att vätskans form studerades under 2 sek. Om det bildas små droppar eller om strecket 

drar ihop sig betyder det att ytan har lägre energi än vätskan som finns i dynpennan. Om 
formen inte ändrats inom 2 sek har provet det dyntal som pennan visar, eller högre. Nya 
försök gjordes fram till det att formen höll sig oförändrad. 

 
Dynpennor finns endast med jämna dyntal, men ibland kan udda siffror anges som resultat 

om ytenergin anses ligga någonstans mellan de två värden som två pennor visar. Skillnaderna 
mellan pennorna är ofta små och varierar beroende på hur mycket färg som har applicerats, så 
därför är resultaten från denna analys mindre tillförlitliga än de som fås vid t.ex. 

kontaktvinkelmätning. En annan orsak till det kan vara att ytan som undersöks påverkas vid 
analysen, vilket i sin tur påverkar resultatet. En koronabehandlad yta ska ju egentligen aldrig 

beröras eftersom behandlingseffekten då försvinner. 
 
 

Kontaktvinkelmätning 
Utfördes på Stora Ensos kartonglab i Skoghall med Fibro Dat 1100 (Dynamic Absorption 

Tester) instrument från Fibro systems AB.  
Det här instrumentet mäter kontaktvinkeln för en vätska som appliceras på en fast yta. Det 
går att använda olika vätskor för detta, men vid de här testerna användes vatten, etylenglykol 

och dijodmetan, alla med kända ytspänningar. Vatten och etylenglykol är polära vätskor och 
visar därför det polära bidraget till ytenergin medan det opolära ämnet dijodmetan anger det 

dispersiva bidraget. Alla tre tillsammans visar ytans totala energi. Det går även att göra 
mätningar med enbart vatten och en låg kontaktvinkel betyder då att materialet har hög 
ytenergi.  

 
Vid försöken skars materialet i remsor (ca 1,5 x 15 cm) i kartongrullens maskin- och tvär-

riktning. Remsorna matades sedan in i instrumentet och när rätt inställningar av droppstorlek 
och ”stroke pulse” (den tid som kraften ligger på) hade gjorts kunde instrumentet arbeta 
automatiskt. Olika material och vätskor kräver olika inställningar. En liten droppe (4µl för 

vatten och etylenglykol och 2,5µl för dijodmetan) droppades försiktigt på ytan för att 
instrumentet skulle kunna mäta droppens kontaktvinkel mot ytan, basen på droppen och 

höjden, under 10 sek. På varje prov gjordes åtta mätningar (4st längs och 4st tvärs 
maskinriktningen) och instrumentet räknade sedan automatiskt fram ett medelvärde av dessa. 
Resultatet blev sen ett mått på hur vätskorna flyter ut och sprider sig över ytan. För att 

bestämma den totala ytenergin samt det polära och apolära bidraget till detta avlästes 
kontaktvinkeln vid 0,2 sek för dijodmetan och vid 2 sek för etylenglykol och vatten. De 

värdena matades sedan in i en beräkningsmall i Excel från YKI (Ytkemiska Institutet, 
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Stockholm, Sverige) baserad på principer enligt avsnitt 2.2.1. Excel angav då de önskade 
svaren direkt.  

 
Mätning av advancing-/recedingkontaktvinkel 

Utfördes på RCK (Research Center Karlstad) med en manuell kontaktvinkelmätare, 
RaméHart Contact Angle Goniometer. 
Denna metod är inte så vanlig eftersom advancingvinkeln ger samma svar som Fibro Dat 

1100 mätaren som finns i Skoghall gör. Den här kontaktvinkelmätaren är även mer 
tidskrävande eftersom dropparna släpps manuellt och även vinklarna mäts manuellt. Det gör 

det möjligt att även mäta recedingvinkeln på droppen, dvs. dess vinkel då droppen sugs 
tillbaka ända tills den ska börja lyftas från ytan. Recedingvinkeln kan variera ganska mycket 
mellan olika prov beroende på dess ytråhet så i det här arbetet var metoden väldigt användbar 

vid jämförelsen mellan matt och blank kylvals.  
 

För att kunna mäta på materialet klipptes provet till ca 10 x 10 cm stora bitar. Dessa 
placerades sedan på ett lutbart plan, under en spruta med ett mikroskop installerat framför. En 
liten droppe vatten matades fram manuellt ut ur sprutan 

och droppades sedan ned på materialet. I mikroskopet 
kunde då advancingvinkeln avläsas. Denna droppe 

kunde sedan försiktigt sugas tillbaka in i sprutan tills den 
precis börjar släppa från ytan. Den vinkel som då avläses 
kallas recedingvinkel. Skillnaden mellan dessa två kallas 

hysteresvinkel och betecknas, ∆θ = °adv. - °rec.. 
Hysteresvinkeln kan sedan användas för jämförelse 

mellan olika material. Advancingvinkeln är ungefär 
densamma om kartongkvaliteten inte ändras, men 
recedingvinkeln ökar ju slätare materialet är.   Figur.3.2 Manuell kontaktvinkelmätare 

 
Tryckning ”flexografi”  

Utfördes på Stora Ensos kartonglab i Skoghall med IGT- F1 labpress. Tillverkad av IGT 
Printing Systems, Nederländerna.  
På lagringsproven trycktes remsor som analyserades med avseende på täckningsgrad, 

flammighet och hållfasthet vid rubbtester. Detta för att ge ett mått på hur bra adhesionen 
mellan tryckfärg och PE-yta är. Det går att titta direkt på ytan och göra en visuell bedömning 

av hur bra färgen har fördelat sig över ytan men det är väldigt svårt att avgöra på det sättet 
eftersom skillnaderna är så små. Istället används bildanalysprogrammen MoFFe och SPOT 
för att bestämma flammighet och täckningsgrad på de tryckta ytorna.  

 
För att kunna trycka provremsor skar man arken till remsor (ca 6 x 30 cm stora) och sedan 

trycktes de med en lösningsmedelsbaserad (etanol), cyanblå, tryckfärg i en IGT-F1 flexopress 
i labskala. Två remsor per provpunkt och provtillfälle trycktes och analyserades. Klichén gav 
ett mönster på remsans yta där en del var fullton med 100 % färg och en del var raster med 30 

% färg. Samma kliché användes för alla trycktesterna, så att eventuell påverkan utifrån skulle 
kunna uteslutas. Vid tryckningen användes en kraft på 50N fördelad på tryckbredden 5 cm 

och en hastighet på 0,4 m/s. Den anilox som användes var keramisk lasergraverad med 
linjetalet 180L/cm och volymen 6 cm3/m2.  
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Flammighetsanalys 
Utfördes på Stora Ensos kartonglab i Skoghall med MoFFe, utvecklad vid Stora Enso 

Research i Falun, Sverige. 
På de tryckta remsorna mättes flammigheten i programmet MoFFe. Två remsor för resp. prov 

analyserades så det blev totalt fyra mätpunkter på rasterdelen och sex mätpunkter på 
fulltonsdelen. Utifrån det räknades ett medelvärde fram och resultaten angavs som 
variationskoefficienten för gråskalan i våglängdsområdet 1-8 mm.  

 
Uncovered area (UCA-analys)  

Utfördes på Stora Ensos kartonglab i Skoghall med SPOT. 
Den här analysen är även kallad ”vita prick” och mätningarna utfördes med metoderna 
32mm_RCF.mtd, (utvecklad vid Stora Enso Research i Falun, Sverige). 

och 32mm_STFI_5.mtd (utvecklad vid institutet STFI- Packforsk, Stockholm, Sverige) och 
resultaten angavs i % otryckt yta. Den första används främst för mätning direkt på kartong 

och den andra för mätningar på PE- belagd kartong. Skillnaden mellan dem är känsligheten. 
STFI_5 ”tar med” prickar av mindre storlek och har visat bättre korrelation till visuell 
bedömning för PE- belagd kartong jämfört med metod RCF. Mätningarna gjordes enbart på 

fulltonsdelen 
 

Rubbtest med Prufbau Quartant 
Utfördes på Research Center Karlstad med Prufbau Quartant. 
De första två månaderna gjordes Rubbtesterna med Prufbau 

Quartantt. Metoden går till så att ett litet cirkelformat filtrerpapper 
gnuggas mot färgremsan 20 gånger i olika riktningar. Färg släpper 

då från ytan och fäster på filtrerpappret och mängden färg på detta 
kan mätas med Elrephon L & W som ger ett mått på ljusheten. 
Prufbau Quartant är dock främst anpassat för tidningspapper och 

gnuggar därför väldigt löst på ytan så de värden som gavs i 
Elrephon blev väldigt låga och det gick inte att se några skillnader 

mellan proven. Eftersom det gav så dåligt resultat och detta 
instrument troligen inte var anpassat för PE-belagda prov så 
avslutades den mätningen redan dag 49.  
                                    Figur 3.1 Bild på ElrephoL&W 
 
Rubbtest enligt K&N 

Utfördes på Research Center Karlstad enligt K&N färgabsorptionstest tillverkad av (GFL) 
Grafiska forskningslaboratoriet, Sverige. (För utförligare beskrivning se SCAN-normen som 

används för kvalitetstester inom pappers- och kartongindustrin) 
Den här RubbOff metoden ska vara bättre anpassad för PE- belagt kartongmaterial och därför 
påbörjades mätningarna med denna dag 21 (när man förstått att Prufbau Quartant antagligen 

inte skulle ge resultat). Med denna metod blir mängden avgniden färg större och kraften som 
används är 2,5kN/m.  Nya mätningar gjordes då i Elrephon, men inte heller då gick det att se 

några skillnader. Slutligen gjordes ett försök där färgen på remsorna innan och efter 
rubbtestet jämfördes med hjälp av en densitometer av märket Gretag (även den på RCK), 
men inte heller då gick det att se några skillnader.  

      

  



24 

IR - mätning 
Utfördes på Research Center Karlstad med Nexus FT-IR (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy) och tillbehör ATR (Attenuated Total Reflectance). Tillverkat av Themo Nicolet.  
Denna metod visar den relativa oxidationen på ytan för 

att få ett mått på antalet polära grupper på ytan. 
Karbonylgrupper ger en skarp absorbanstopp vid 
vågländen 1720cm-1 men för att ta bort eventuellt brus, 

vilket nästan alltid förekommer, så ”kvotas” det värdet 
mot en liten, mindre topp vid 2660 cm-1 så att bruset inte 

räknas med. Absorbansen vid 1720 området divideras 
med absorbansen vid 2660 området och de värden som 
då fås kan sedan jämföras mellan olika prover. Ju högre 

värdet är desto större mängd karbonylgrupper är det 
antagligen.  Det går även att titta direkt i spektrat för 

resp. prov för att se om topparnas form ändras eller om 
de rör sig längs x-axeln till någon annan våglängd.             Figur.3.2 ATR/FTIR instrumentet 
Det är i så fall tecken på att någon annan karbonylförening har bildats eftersom o lika 

karbonylföreningar absorberar på olika områden. På varje prov gjordes 3-5 mätningar och 
sedan beräknades ett medelvärde av dem. Vid analysen rengjordes först ytan med etanol och 

en referensbakgrund skapades. Efter detta skars provet ut till en storlek på ca 100 x 100 mm 
och detta lades med ytan som skulle analyseras nedåt. På detta prov gjordes fem mätningar 
och sedan beräknades ett medelvärde av de punkterna. Vid varje provmätning gjordes 32 

scans.  
                      

Ytprofilmätning 

Utfördes på Research Center Karlstad med en Perthometer, tillverkad av Mahr.  
Med denna metod undersöks ytans topografi med hjälp av en tunn nål (2μm) som rör sig fram 

och tillbaka över ytan. Denna analys var en viktig del i jämförelsen mellan olika kylvalsar. 
En blank kylvals ger ju en mindre ytrå yta än material som belagts med matt kylvals. 
Instrumentet ställdes in så att mätningar gjordes på 21 spår på en yta som är 60 x 60 mm. 

Spåravståndet blev 5mm, punktavståndet 5µm och totalt mättes 12 000 punkter med en 
hastighet på 0,5mm/s. En analys på ett prov tog ca en timme. När mätningen var klar 

skapades en bild över ytans struktur och även en resultattabell. Med hjälp av denna metod 
kunde olika ytors ytråhet jämföras. 
 

Behandling med labbcorona 
Utfördes på Research Center Karlstad med Universitetets laboratorieutrustning (Vetaphone 

CPLab2kW, Vetaphone, Danmark).  
Den här utrustningen användes för att göra tester i laboratorieskala. Proverna behandlades i 
A4-format genom att ytan oxideras på samma sätt som i verkliga produktionen. Efter 

behandlingen användes samma metoder som för de prover som gjorts direkt i produktion.  
Mycket karbonylgrupper, låg flammighet, liten mängd otryckt yta, låga kontaktvinklar och 

höga dyntal tyder på hög ytenergi och troligtvis mycket polära grupper.  
Vid behandlingen användes följandeinställningar.  

TEMP 

 REL 

FUKTIGHET MASKIN ANTAL ARK EFFEKT HASTIGHET 

23°C 50 % labb 2 50Wmin/m
2
 52m/min 

 

Alla testerna gjordes vid 50 % RH och 23°C. 
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4. Resultat och diskussion 
 

4.1 Lagringstest  

Det här testet gjordes för att undersöka hur ytenergin, på PE- belagt kartongmaterial, som 
behandlats med korona förändras under lagring. Testet pågick under 90 dagar och en 

jämförelse gjordes då mellan tre olika prover med tre olika ytenerginivåer. Dynnivåerna var 
42, 45 och 48 dyn/cm och proven namngavs därför som ”prov 42”, ”prov 45” och ”prov 48”. 
Under 90 dagar mättes dynnivån på alla proven och resultatet från detta kan ses i figur 4.1. 

Prov 48 som behandlades med dostal 10;18, (vilket anger hur mycket effekt som används per 
ytenhet i de två koronastationerna) behandlades med en total effekt på 20,7 kW vid 

koronabehandlingen, hade efter 90 dagar sjunkit sex dynenheter till 42 dyn/cm. Prov 45 som 
behandlades med dostal 8;10 och en total effekt på 15,0 kW hade efter 90 dagar sjunkit fem 
enheter och hade då 40 dyn/cm. Prov 42 som behandlades med dostalen 6;6 och totalt 8,8 kW 

hade däremot bara sjunkit tre dynenheter till 39 dyn/cm. Mätningarna visade även att störst 
förändring sker under första månaden. Då sjönk alla proven med 3-4 enheter medan de under 

de andra två månaderna bara sjönk 0-2 enheter.  

 
Figur 4.1 Visar resultatet från dyntalsmätningen för de tre proven under 90 dagar.  

 

När ytenergin mättes med kontaktvinkelmätningar på olika vätskor blev resultaten som i figur 
4.2, 4.3 och 4.4  

 
Figur 4.2. Visar resultatet från kontaktvinkelmätning med vatten de tre proven under 90 dagar. 
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En låg kontaktvinkel är ett tecken på hög ytenergi. Diagrammet visar att det finns tydliga 

skillnader mellan proven samt att prov 48 har högst ytenergi. Skillnaderna mellan proven är 
dock mindre dag 90 än de var vid första mätningen, vilket tyder på att ju lägre kontaktvinkeln 

för vatten är desto fortare ökar den. Detsamma kan ses i resultatet från mätningen med den 
andra polära vätskan, etylenglykol. Orsaken tros vara att ju högre ytenergin är desto mer 
reaktiv är ytan och därför sker reduceringen fortare (se stycke 2.4). 

 

 
Figur 4.3. Visar resultatet från kontaktvinkelmätning med etylenglykol 

 

Vid mätningarna med dijodmetan gick det inte att se några skillnader alls mellan proven och 
ändringen med tiden var väldigt liten, vilket var förväntat. Dijodmetan är ingen polär vätska 

och bör därför inte skilja mellan proven eller ändras med avseende på tiden. Resultatet från 
kontaktvinkelmätningen med dijodmetan bifogas i appendix 1. 
 

Med hjälp av kontaktvinklarna från de här tre vätskorna kunde den totala energin beräknas 
med YKI´s beräkningsmall och resultaten kan ses i figur 4.4. Resultatet visar att prov 42 har 
lägre total energi än de andra och att kurvorna för de med högre energi ser väldigt lika ut.  

 

 
Figur 4.4. Visar hur den totala ytenergin för de tre proven förändras under 90 dagar.  
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Figur 4.5 visar den polära delen av ytenergin och figur 4.6 den dispersiva delen. Kurvorna i 
det första diagrammet liknar de från kontaktvinkelmätningen med den polära vätskan 

etylenglykol och den dispersiva delen har samma mönster som dijodmetan dvs. det finns inga 
skillnader mellan proven. Den polära komponenten är dock proportionell mot 

behandlingsnivån, den ökar med ökande behandlingsnivå (dostal). Detta är en viktig 
observation och den har rapporterats i litteraturen många gånger tidigare. Samtidigt är det 
denna del av ytenergin som anses vara ansvarig för adhesionen av tryckfärg och klister. Så att 

kunna kontrollera denna och veta hur den utvecklas (avtar) under lagring, är av stor vikt för 
kartongproduktens prestanda hos kunder.  

 

 
Figur 4.5 Visar den polära delen av ytenergin för de tre proven 

 

 
Figur 4.6. Visar den dispersiva delen av ytenergin för de tre proven 

 

Alla kontaktvinkelmätningarna tyder på att de största förändringarna sker de första 40 

dagarna, sedan planas kurvorna ut och endast små variationer kan ses.  
 
På de här lagringsproven trycktes även färgremsor med samma tidsintervall som övriga 

mätningarna gjordes. Syftet var att undersöka om tryckbarhet, färgens fördelning på ytan och 
hållfastheten förändras om proven lagras innan tryckning. På de tryckta remsorna mättes 

flammighet och resultatet kan ses i figur 4.7. Ett lågt värde på variationskoefficienten är 
positivt eftersom färgen då blivit mera jämnt fördelad över ytan. Mätningarna visade att det 
finns små skillnader mellan proven och att prov 48 gav det bästa resultatet. Flammigheten 
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verkade dock inte påverkas av lagringtiden som dyntalet och kontaktvinkelmätningarna gjort. 
Analysen visade även att under den första veckan efter koronabehandlingen var det stora 

variationer på värdena. En anledning till detta tros vara påverkan från elektriska/statiska 
laddningar som uppstår på ytan under behandlingen och som ligger kvar ett antal dagar. (se 

stycke 2.4). Det skulle dock krävas mer noggranna undersökningar för att kunna säkerställa 
denna teori. 
 

 
 

Figur 4.7. Visar flammigheten på färgremsans fulltons yta. (Resultatet för prov 48 dag 65 togs bort från alla 

analyser som gjordes på fulltonsdelen, då det gav väldigt avvikande värden.) 

 

På de tryckta remsorna undersöktes även täckningsgraden på ytan. Resultaten visar tydligt att 
prov 48 ger bäst resultat under alla de 90 mätdagarna. Inte heller här sker någon synlig 

förändring med avseende på tiden.  
 

 
 

Figur 4.8. Visar täckningsgraden med metod STFI_5 på fulltonsytan. (Resultatet för prov 48 dag 65 togs bort 

från alla analyser som gjordes på fulltonsdelen, då det gav väldigt avvikande värden.) 
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Det gjordes även rubbtester på färgremsorna för att se hur bra färgen sitter kvar på ytan vid 
avgnidning. Tyvärr gick det inte att se några skillnader mellan proven eller antal lagringdagar 

trots att flera försök gjordes. Figur 4.9 visar resultatet från rubbtestet som gjordes enligt K&N 
metoden. Värdena på y-axeln är uppmätta i Gretag och anger skillnaden mellan ett ognuggat 

prov och ett avgnuggat. Ett prov med bra hållfasthet och god adhesion borde alltså ha låga 
värden här. I det här fallet var det dock svårt att avgöra om det faktiskt inte fanns några 
skillnader eller om det är fel metoder som har används för analysen. Analysmetoderna som 

användes är egentligen tänkta för offsetfärg och det kan vara en bidragande orsak till 
resultatet. Det gjordes även fler försök för mätning av rubboff/färgens hållfasthet men ingen 

metod ansågs helt tillförlitlig då dessa vanligtvis inte brukar användas på PE-belagd kartong, 
men resultaten finns ändå bifogade i appendix 1.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figur 4.9 Visar resultatet från en av RubbOff- analyserna.  

 
Vid IR-mätningarna mättes absorbansen vid våglängden 1720 cm-1 som är 

karbonylföreningarnas absorbans område. Standardavvikelsen vid mätningarna var 0-0,05 
enheter så därför tycks det inte finnas någon skillnad mellan de två mest behandlade ytorna. 

Prov 42 däremot hade något lägre absorbans än de andra två. Liksom andra analysmetoder så 
har mätningarna visat på stora variationer under första mätperioden och det beror troligen på 
elektriska laddningar på ytan. 

 

 
Figur 4.10. Visar absorbansen vid 1720cm

-1 
området.  

 

I spektrumen från IR-mätningarna gick det även att se förändringar med tiden. De behandlade 
proven visade mycket brus (se figur 4.11), vilket antagligen beror på att det endast görs ett 

fåtal skanningar (32 st) samt att proverna är ytråa. En ytrå yta ger sämre kontakt mellan ATR-
kristallen och proverna. Resultatet av mätningarna visar en svag och brusig topp vid 1720 cm-
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1- området, som med stor sannolikhet innehåller flera toppar. Detta tyder på flera kemiska 
tillstånd för karbonylgruppen och det stämmer överens med resultat från s.k. XPS- mätningar 

(X-ray photoelectron spectroscopy).  
 

 
Figur 4.11. Visar ett spektra för ett obehandlat prov. 

 

Första mätningen (dag 5) för prov 42 går att se i figur 4.12 och det visar en skarp topp vid 
1720 cm-1området. Den uppvisar även tecken på ”skuldror” som antagligen kännetecknar de 

olika typer av karbonylgrupper som bildades på ytan vid behandlingen. Topparna såg ungefär 
likadana ut för prov 45 och prov 48 också. När proven sedan lagrades gick det att se hur 
denna topp sakta börjar gå tillbaka så att bilden börjar likna den för det obehandlade provets 

karbonylgrupper. Figur 4.12 till 4.21 visar hur topparna ändras under lagring.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12. IR-spektra för prov 42 dag 5. 
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Figur 4.13. IR-spektra för prov 42 dag 8. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.14.  IR-spektra för prov 42 dag 14. 

 

 

 
Figur 4.15. IR-spektra för prov 42 dag 22. 
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Figur 4.16. IR-spektra för prov 42 dag 29 

 

 

 
Figur 4.17. IR-spektra för prov 42 dag 34 
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Figur 4.18 IR-spektra för prov 42 dag 48 

 
Figur 4.19. IR-spektra för prov 42 dag 62 

 

 

 
Figur 4.20. IR-spektra för prov 42 dag 76 
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Figur 4.21. IR-spektra för prov 42 dag 90 

 
 

I appendix 1 finns övriga resultat/diagram för lagringstestet bifogade.
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4.2 Breddtest 

I det här testet jämfördes tre olika rullbredder (1786 mm, 1251 mm och 1006 mm) för att 
undersöka om bredden har någon inverkan på effekten av koronabehandlingen. I 

dyntalsmätningen gick det att se små differenser mellan de olika bredderna. Den bredaste 
rullen på 1786 mm hade en högre dynnivå på två av tre mätpunkter, förarsidan och i mitten, 
men skillnaderna var små. De två smalare rullarna däremot verkade vara mer lika varandra, 

men skillnaden i rullbredd var mindre mellan dem också. I appendix 2 bifogas även diagram 
från dyntalsmätning på kanterna av rullen, dvs. förarsidan och drivsidan.  

 

 
Figur 4.22. Visar resultatet (med felmarginal) vid dyntalsmätningen av prover uttagna mitt på rullen för 

breddtestet. 

 
Kontaktvinkelmätningen med vatten visade samma sak, att det krävs mer effekt för 

behandling av smala rullar än för de bredare. En låg kontaktvinkel för en vattendroppe tyder 
på hög ytenergi och diagrammet nedan visar att den smalaste rullen har störst kontaktvinkel i 
alla tre mätpunkterna. I appendix 2 bifogas även diagram från kontaktvinkelmätning på 

kanterna av rullen, dvs. förarsidan och drivsidan. 
 

 
Figur 4.23. Visar resultatet (med felmarginal) från kontaktvinkelmätning med vatten i breddtestet 



36 

 
IR- mätningarna däremot visade inga större skillnader mellan proven, men resultatet från de 

båda andra analysmetoderna visade alltså att en smal rulle kräver mer energi vid 
behandlingen. Detta kan hänga samman med att laddningarna vid koronaurladdningen tar den 

lättaste vägen till jord och kartongmaterialet fungerar som ett motstånd (högre kapacitans). 
De lägre rullbredderna som har mer motvalsyta för laddningarna att dras till tycks alltså kräva 
mer effekt för att nå en viss ytenergi vid behandlingen än en bredare rulle. I appendix 2 

bifogas även resultat från absorbansmätning med IR i 1720 cm-1 området. 
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4.3 Kantdefekter 

Här undersöktes problemet med eventuella kantdeffekter genom mätning av dyntal och 

kontaktvinklar på ytorna vid förarsida, drivsida och mitt på rullen. Proverna från förarsidan 
och drivsida togs ca 5 cm in från kanten eftersom det har observerats avvikelser där tidigare.  

 
I diagrammet nedan visar den mörka stapeln i mitten de dyntal som mättes mitt på rullen och 
de tycks ligga något över de dyntal som uppmättes i kanterna. Det tycks även vara så att 

förarsidan har lite lägre dyntal än drivsidan men där är skillnaden inte lika markant så det 
skulle även kunna vara en tillfällig avvikelse.  

 

 
Figur 4.24. Visar resultatet (med felmarginal) från dyntalsmätning för undersökning av kantdefekter på tre 

olika rullbredder.  

  

Vid kontaktvinkelmätningarna med vatten kunde ytenergin bestämmas och resultatet syns i 
figur 4.25. Ju lägre kontaktvinkeln är, desto högre är ytenergin/ytspänningen och här tycks 

mittenproven ha något lägre kontaktvinkel.  
 

 
Figur 4.25 Visar resultat (med felmarginal) från kontaktvinkelmätning med vatten för testet av kantdefekter på 

tre olika rullbredder.  
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Slutligen gjordes även en undersökning av kontaktvinkel med flera olika vätskor för att se 
den totala energin och det polära bidraget till detta på de olika delarna av rullen. Det gick då 

att se att proverna som tagits i mitten ligger lite högre än de som varit uttagna i kanterna. 
Dock togs inte de här proverna så långt ut i kanterna som egentligen var tänkt (5 cm) men 

ändå syntes skillnader.  
 

 
Figur 4.26. Visar resultatet från kontaktvinkelmätning med tre olika vätskor för testet med kantdefekter 

 
 
Vid IR-mätningarna, som visar mängden polära grupper på ytan, gick det inte att se några 

signifikanta skillnader mellan proven.  
 

Skillnaderna mellan de olika punkterna var inte stora men mätningarna visade ändå att det 
finns små kantdefekter, dvs. små skillnader i ytenergi. Däremot är det svårt att avgöra om 
förarsida och drivsida kräver olika mycket effekt vid behandlingen för att nå samma ytenergi. 

Skillnaderna där var så små att det skulle behövas fler mätningar för att kunna säkerställa 
detta. 

 
Orsaken till att dessa kantdefekter uppstår skulle kunna vara av samma anledning som för de 
olika bredderna. Laddningarna som rör sig mellan den negativa elektroden och den positiva 

valsen väljer alltid den lättaste vägen till jord och eftersom kartongen, belagd med PE, 
fungerar som ett motstånd så rör sig antagligen de laddningar som borde vara i kanterna 

istället ut mot valsen eftersom det är en bättre ledare. I appendix 3 finns alla resultat bifogade.
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4.4 Ytviktstest  

I det här testet gjordes en jämförelse av olika tjocklekar på kartong där, syftet var att 
undersöka om kartongens ytvikt påverkar effekten av koronabehandlingen. Prover togs ut på 

CKB med ytvikterna 250g/m2, 300g/m2 och 390g/m2.  
  
Resultatet från dyntalsmätningen, kontaktvinkelmätning med vatten och IR-mätningen visade 

väldigt små skillnader mellan de proven så till en början verkade det inte vara någon större 
skillnad mellan proven. Men vid kontaktvinkelmätningen med tre olika vätskor där den totala 

energin och dess polära del undersöktes, gick det att se tydliga skillnader. Figur 4.27 visar 
den totala energin för de olika proven och det ser då ut att inte finnas några större skillnader. 
Detsamma gick att se då två ytvikter för kartong belagd med vit PE jämfördes, se figur 4.28. 

Men när den polära/dispersiva delen av detta undersöktes gick det att se tydliga skillnader. 
När en kartong med låg ytvikt behandlas tycks den polära delen öka mer än för en tjockare 

kartong och detta gäller även då kartongen belagts med vit PE, se figur 4.29 och 4.30.  

 
Figur 4.27. (till vänster) visar den totala energin för de tre olika ytvikterna och skillnaderna mellan dem var 

väldigt små.  

Figur 4.28. (till höger) visar den totala energin för de två ytvikterna belagda med vit PE. Även här var 

skillnaderna väldigt små. 

 

Figur 4.29. (till vänster) visar den polära delen av den totala energin för de tre olika ytvikterna. 

Figur 4.30. (till höger) visar den polära delen av den totala energin för de två proven som belagts med vit PE.  
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Oftast brukar den totala energi påverkas av den polära delen och deras ändringar brukar 

därför följas åt, men i det här fallet minskar den polära delen med ökande ytvikt, samtidigt 
som den dispersiva delen ökar. Det är därför den totala energin behålls nästan oförändrad.  

 
Orsaken till att det finns skillnader mellan proven skulle kunna vara att det blir ett större gap 
mellan elektrod och substrat när materialet är tunnare och därför får laddningarna större 

utrymme att bygga upp styrka på så att urladdning kan ske, (se stycket 2.4). Men troligen är 
inte sambandet linjärt som det ser ut i de här diagrammen. Vid en viss tjocklek och en storlek 

på gapet blir skillnaden antagligen mindre markant och detsamma gäller antagligen om 
ytvikten minskar. Vid ett för stort gap kan antagligen effekten av behandlingen minska igen 
eftersom avståndet mellan substrat och elektrod inte får vara för långt. I appendix 4 finns alla 

diagram med resultat samlade. 
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4.5 Test på pigmenterad plast 

I det här testet var syftet att undersöka eventuella skillnader mellan transparent och 

pigmenterad PE, för att ta reda på om det krävs mer eller mindre effekt för att uppnå ett visst 
dyntal då plasten innehåller pigment. Två olika ytvikter, 250g/m2 och 300g/m2, belagda med 

vit och ofärgad PE jämfördes 
 
Resultatet från dyntalsmätningen, kontaktvinkelmätning med vatten och IR-mätningen visade 

nästan inga skillnader alls mellan proven. Det gjorde inte heller den totala energin men när 
den polära delen av den totala energin undersöktes gick det att se att pigmenterad PE hade en 

lägre polär del än transparent PE, se figur 4.32.  
 
Kontaktvinkelmätningar gjordes för att undersöka den totala ytenergin och polära/dispersiva 

delar av detta. Resultatet visade att den polära delen blivit mindre för vit PE och det är ett 
tecken på att mer effekt krävs vid behandling av färgad PE.  

 

 
Figur 4.31. Visar hur den totala ytenergin skiljer sig mellan pigmenterad och transparent PE.  

 

 
Figur 4.32. Visar hur den polära delen av den totala energin skiljer sig åt mellan  

pigmenterad och transparent PE.  
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Skillnaderna mellan proven är antagligen väldigt små, men det går ändå att se tecken på att 
det finns. Orsaken till detta skulle kunna vara att pigmenterad PE innehåller titandioxid vilket 

har bättre kapacitans så det gör materialet till en ännu sämre ledare av elektricitet än då det 
endast består av kartong och PE. Laddningarna får då antagligen en större dragning mot 

valsen eftersom laddningar alltid vill ta den lättaste vägen. En spekulation utifrån resultaten 
av ytviktstester och tester med pigmenterad PE är att för att oxidering av ytan skall ske så 
krävs att man uppnår en viss ”tröskel” av /kraft/energi så när ett material är tjockt eller om 

det har hög kapacitans så försvagas koronaeffekten. (Tröskelnivån nås inte i lika hög grad på 
ytan av det tjockare materialet, med högre kapacitans). Alla diagram med resultat från 

mätningarna finns bifogade i appendix 5. 
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4.6 Test med olika kylvalsar 

När matt och blank kylvals jämfördes visade resultatet att kylvalsens struktur har betydelse 
för ytråheten på kartongen och det inverkar antagligen även på effekten av 

koronabehandlingen. Vid undersökningarna användes först dynpennor för undersökning och 
som figur 4.33 visar så fanns skillnader mellan proven. Det visade sig att då matt kylvals 
hade används på dekorsidan och blank på insidan blev dyntalet tre enheter lägre än för de 

andra två. Detta var inte alls som förväntat eftersom det rimligen borde varit skillnader 
mellan de olika kylvalsarna eller mellan rullens insida och dekorsida som undersökning borde 

visat (se stycke 2.2). Orsaken till att resultatet blev så här beror antagligen på att ett prov av 
kartongrullens insida hade tejpats in utan på dekorsidan för att den skulle kunna beläggas 
med en blank kylvals och samma sak gjorde med dekorsidan på insidan av kartongrullen för 

att den skulle beläggas med matt kylvals. De proverna hade därför dubbel tjocklek vid 
plastbeläggningen, vilket ledde till att de fick högre anpresstryck vid kylvalsen och även efter 

plastbeläggning. Vid koronabehandlingen som gjordes i laboratorieutrustning hade dock 
proven separerats så att alla skulle ha samma tjocklek eftersom man misstänkt att det skulle 
kunna påverka effekten. Någon slutsats om kylvalsens inverkan kunde därför inte dras från 

den här mätningen.   
 

 
Figur 4.33. Visar skillnaderna i dyntal mellan matt och blank kylvals på in-/dekorsida. 

 
Det gjordes även ett test med advancing/receding kontaktvinkelmätning. Då beräknades en 

skillnad ∆Ѳ mellan advancing och receding kontaktvinkel och det värdet kunde sedan 
användas som jämförelse mellan de olika proverna. Advancing- vinkeln var ungefär 

densamma för alla proven, men receding- vinkeln däremot ändras mellan olika ytstrukturer. 

Om ytan är väldigt ytrå blir receding- vinkeln låg (se stycke 3.3) och ∆Ѳ blir därmed hög, så 

ju slätare ytan är desto lägre värde fås på ∆Ѳ.  Diagrammet nedan visar därför som förväntat 

att dekorsidan är slätare än insidan och även att ytan blir jämnare då en blank kylvals används 
jämfört med en matt. Men det går även att se att skillnaderna mellan kylvalsarna är större på 

dekorsidan än på insidan. På dekorsidan är skillnaden 9,4 enheter medan det på insidan enbart 
skiljer 2,4 enheter. Kylvalsens påverkan tycks alltså vara större på slätare ytor.  
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Figur 4.31. Visar skillnaderna av ∆Ѳ mellan matt och blank kylvals på in-/dekorsida 

 
 
Slutligen undersöktes även ytan topografiskt med en ytprofilometer och resultatet visade 

liksom kontaktvinkelmätningen att det finns skillnader i ytråhet då olika kylvalsar har 
använts. I området 0,05-0,5 mm går det tydligt att se en puckel som har åstadkommits av den 

matta kylvalsen. Det går även att se skillnaden mellan dekorsida och insida. Variansen är 
högre för insidan än dekorsidan och den är även högre då matt kylvals har används än då den 
blanka har används på samma sida. Högst är variansen då matt kylvals har används på insidan 

och lägst med blank kylvals på dekorsidan. En hög varians är ett tecken på att provet har 
mycket toppar/dalar dvs. hög ytråhet så resultatet visar att skillnader i ytråhet uppstår mellan 

matt och blank kylvals. Insidan har högre varians och är därför mer ytrå än dekorsidan vilket 
troligen är orsaken till att dekorsidan påverkas mer än insidan av kylvalsens struktur (som 
gick att se i figur 4.31).  

 
 

 
Figur.4.32. Visar resultatet av profilometermätningen för jämförelse av matt och blank kylvals. 
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Resultatet från ytprofilmätningen gavs även i form av tredimesionella bilder och det gick då 
att se höjdskillnaderna för varje prov. X- och Y-axeln har enheten mm så här visas hela det 

undersökta provet som var 6 x 6 cm. Z-axeln har enheten μm och det är ca 3-4 μm mellan 
varje färg. I figur 4.33 och 4.34 kan dekorsidans topografibilder ses. Då matt kylvals 

användes på insidan blev höjdskillnaderna, toppar/dalar, 110 μm och då blank användes var 
skillnaden endast 91μm. Detta visar att en blank kylvals ger en slätare yta och det skiljer 
19μm i höjdskillnader jämfört med resultatet från den matta kylvalsen.  

 
 

Figur 4.33  

Topografi bild för matt kylvals 

använd på dekorsida. 

Höjdskillnaderna 110μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 4.34  

Topografi bild för blank 

kylvals använd på dekorsidan 

Höjdskillnaderna är 91μm. 
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När insidans ytor jämfördes (se figur 4.35 och 4.36) var skillanden mellan de olika 
kylvalsarna något mindre. Där var skillnaden 14 μm mellan de olika valsarna så kylvalsens 

struktur tycks påverka dekorsidan något mer än insidan.. Även här går det att se att en matt 
kylvals ger större höjdskillnader än en blank.  

 
 

Figur 4.35  

Topografi bild för matt kylvals 

använd på insidan 

Höjdskillnaden är 140μm. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Figur 4.36  

Topografi bild för blank 

kylvals använd på insidan 

Höjdskillnaderna är 126μm 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
I appendix 6 finns mer resultat samlade.  



47 

 

5. Sammanfattning 
 

Det här arbetet har utförts som ett 30 hp examensarbete för kemiingenjörsutbildning på 
Karlstads universitet åt Stora Enso, Forshaga. Syftet var att undersöka 

koronabehandlingens effekt på plastbelagda kartongytor. Frågor som hur effekten 
minskar under lagringstid, om effekten påverkas av materialets bredd, tjocklek, pigment i 
plasten samt kylvalsarnas påverkan skulle undersökas.  

 
Största delen i arbetet var att undersöka hur ytenergin på behandlad plastbelagd kartong 

minskar med tiden och om detta varierar beroende på behandlingsgraden. Resultaten 
visade som väntat att ytenergin sjunker med tiden och ju högre ytenergin var direkt efter 
behandlingen desto fortare sjunker den. Direkt efter behandlingen varierade värdena 

ganska mycket men efter ca en vecka så verkade ytan ha ”lugnat sig” (antagligen hade 
antalet laddningar som fanns på ytan direkt efter behandlingen då minskat). Ytenergin 

sjunker snabbast under den första månaden och sedan börjar kurvan plana ut. Efter ca två 
månader är nivån ganska stabil. Vid jämförelse av olika bredder gick det att se små 
skillnader som visade att breda rullar kräver mindre effekt för att nå ett visst dyntal än vad 

en smalare rulle gör. Samtidigt gick det att se att rullarna tycks ha något lägre ytenergi i 
kanten av rullarna än vad de har i mitten, men inte heller här handlar det om några stora 

skillnader. 
 
Arbetet innefattade även ett test för jämförelse av olika ytvikter på kartongen och det 

visade sig att ett tjockt material kräver mer energi vid behandlingen än ett tunnare, men 
skillnaden är liten. Det gick även att se skillnader vid jämförelsen av rullar som belagts 

med pigmenterad plast och de som belagts med transparent. Polyetylen med pigment i 
kräver lite högre effekt vid behandlingen för att kunna nå upp till lika hög ytenergi som 
samma material belagd med transparent plast. 

 
Det sista testet som skulle visa om det finns skillnader mellan matt och blank kylvals 

visade att olika kylvalsar gav olika ytråhet, men skillnaden mellan valsarna blir större på 
en ytrå yta än på en slät yta. Det var stora skillnader mellan valsarna om de jämfördes på 
dekorsidan, men på mer ytråa insidan verkade inte kylvalsen ha lika stor inverkan.  
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6. Abstract 
 

This study has been done as a project of 30 ECTS credits, in the programme of chemical 

engineering at Karlstads University, for Stora Enso, Forshaga. The main task was to look 
at the effects of corona treatment, at polyethylene coated paperboard. Questions like how 

the effects from the treating (CT) are changing with time and if the energy needed to get a 
specific surface energy is different, depending on the width and thickness of the substrate, 
pigment in the polyethylene and also the effect from the cooling roll were going to be 

investigated. 
 

The biggest part of the work was to study a treated polyethylene coated paperboard 
during storage to see how the surface energy changes and if the differences are the same 
for different treating- levels. The result showed, as expected, that the energy are sinking 

with storage and also that it is a faster decay for the materials that were treated with a 
high treating-degree.  In the same time there was another observation which showed that 

during the first week, there was an appearing variation in values from the tests that 
showed printability. But after about a week they were stabilized so probably this is caused 
by electrostatic loadings that appears during the treating and then remains at the surface 

for a few days. The surface energy decreases mostly during the first month and after two 
months the value is almost stabilized. When different widths of the carton were compared 

it showed that the one who has less width needs more energy than the wider ones. It also 
showed that the edges have been less treated than the middle of the roll, but there are only 
small differences. 

 
This study also included a test where different weights of the material were compared. It 

showed that a thin carton needs less energy in the treating then a thicker one, but the 
differences are small. The tests also proved that polyethylene containing pigment needs 
more energy to reach a specific surface energy than transparent polyethylene.  

 
In the last test one smooth and one unsmooth blank cooling roll were compared and it 

showed that there are differences in roughness. There was also a significant difference 
between inside and outside of the material when a smooth cooling roll had been used, but 
not when the unsmooth cooling roll were used. Probably because it makes even the 

outside rough. The rougher side of the material (the inside) was less affected of the 
cooling roll. 
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Appendix  
Appendix 1. ”Lagringstest” 

Resultat från kontaktvinkelmätning 
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RubbOff- värden från gretag
medelvärde
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Resultat från RubbOff-tester 
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Sutherland RubbOff
värden uppmätta i  elrephon
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Resulat från IR-mätningarna 

Prov Dag  Datum Absorbans   

   1. 2. 3. 4. 5. medel Std 

Otreatat  5 23-feb 0,1333 0,1577 0,1551 ~~ ~~ 0,15 0,01 

42 5 23-feb 0,3295 0,3971 0,4235 ~~ ~~ 0,38 0,05 

45 5 23-feb 0,4632 0,3952 0,4551 ~~ ~~ 0,44 0,04 

48 5 23-feb 0,3729 0,4056 0,4175 ~~ ~~ 0,40 0,02 

          

Otreatat  8 26-feb 0,2325 0,1383 0,2313 ~~ ~~ 0,20 0,05 

42 8 26-feb 0,3340 0,3135 0,3780 ~~ ~~ 0,34 0,03 

45 8 26-feb 0,4076 0,4139 0,4730 ~~ ~~ 0,43 0,04 

48 8 26-feb 0,3697 0,4611 0,4915 ~~ ~~ 0,44 0,06 

          

          

Otreatat  14 04-mar ~~ ~~ ~~ ~~ ~~   

42 14 04-mar 0,3025 0,3302 0,3315 ~~ ~~ 0,32 0,02 

45 14 04-mar 0,4018 0,3773 0,3653 ~~ ~~ 0,38 0,02 

48 14 04-mar 0,3801 0,4355 0,4431 ~~ ~~ 0,42 0,03 

          

Otreatat  22 12-mar 0,1732 0,1890 0,2589 0,1913 0,2126 0,21 0,03 

42 22 12-mar 0,4197 0,3450 0,3055 0,3876 0,3712 0,37 0,04 

45 22 12-mar 0,3103 0,3463 0,3334 0,3638 0,4180 0,35 0,04 

48 22 12-mar 0,4512 0,3487 0,3403 0,4200 0,3973 0,39 0,05 

          

Otreatat  29 19-mar 0,3163 0,3011 0,2500 0,2228 0,2483 0,27 0,04 

42 29 19-mar 0,3469 0,3556 0,3022 0,2696 0,3851 0,33 0,05 

45 29 19-mar 0,3634 0,4061 0,3471 0,3697 0,3487 0,37 0,02 

48 29 19-mar 0,3715 0,3967 0,4175 0,4516 0,3734 0,40 0,03 

          

Otreatat  34 24-mar 0,2025 0,2135 0,2058 0,1715 0,1671 0,19 0,02 

42 34 24-mar 0,2926 0,2197 0,3323 0,3402 0,3366 0,30 0,05 

45 34 24-mar 0,3848 0,3527 0,3958 0,4145 0,4234 0,39 0,03 

48 34 24-mar 0,3802 0,3857 0,3730 0,3454 0,4252 0,38 0,03 

          

Otreatat  48 07-apr 0,2428 0,1964 0,2071 0,2009 0,2286 0,22 0,02 

42 48 07-apr 0,3685 0,3275 0,3398 0,3088 0,3353 0,34 0,02 

45 48 07-apr 0,4270 0,4168 0,4407 0,4335 0,4048 0,42 0,01 

48 48 07-apr 0,3895 0,3598 0,4234 0,4536 0,4468 0,41 0,04 
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Otreatat  62 21-apr 0,2669 0,1860 0,1965 0,1992 0,1918 0,21 0,03 

42 62 21-apr 0,2762 0,2856 0,2731 0,2838 0,2926 0,28 0,01 

45 62 21-apr 0,4473 0,3897 0,4650 0,3987 0,4502 0,43 0,03 

48 62 21-apr 0,3709 0,4067 0,4552 0,3566 0,4516 0,41 0,05 

          

Otreatat  76 05-maj 0,1996 0,1326 0,1892 0,1268 0,1676 0,16 0,03 

42 76 05-maj 0,3098 0,2730 0,2963 0,2822 0,2750 0,29 0,02 

45 76 05-maj 0,3668 0,3879 0,3920 0,4300 0,4234 0,40 0,03 

48 76 05-maj 0,4275 0,4358 0,4531 0,3805 0,4568 0,43 0,03 

          

Otreatat  90 19-maj 0,2732 0,2172 0,2285 0,2866 0,2665 0,25 0,03 

42 90 19-maj 0,4175 0,3588 0,4247 0,3751 0,3943 0,39 0,03 

45 90 19-maj 0,3733 0,3416 0,3806 0,3487 0,3212 0,35 0,02 

48 90 19-maj 0,3526 0,4172 0,4645 0,4356 0,4762 0,43 0,05 
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Appendix 2. ”Breddtest” 

Resultat från dyntalsmätning, kontaktvinkel med vatten och IR 

Bredd (mm) Prov Dyntal ° (vatten) IR 

Blank    0,12 

     

 Förarsida 42 77,3 0,58 

1786 Mitten 44 77,9 0,53 

 Drivsida 43 83,4 0,61 

     

 Förarsida 41 83,2 0,64 

1251 Mitten 43 80,1 0,58 

 Drivsida 41 82,3 0,62 

     

 Förarsida 41 84,2 0,60 

1006 Mitten 43 82,5 0,56 

 Drivsida 43 84,6 0,54 
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Appendix 3. ”Kantdefekter” 

Resultat från dyntalsmätning, kontaktvinkel med vatten och IR 

Bredd (mm) Prov Dyntal ° (vatten) IR 

Blank    0,12 

     

 Förarsida 42 77,3 0,58 

1786 Mitten 44 77,9 0,53 

 Drivsida 43 83,4 0,61 

     

 Förarsida 41 83,2 0,64 

1251 Mitten 43 80,1 0,58 

 Drivsida 41 82,3 0,62 

     

 Förarsida 41 84,2 0,60 

1006 Mitten 43 82,5 0,56 

 Drivsida 43 84,6 0,54 
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Kontaktvinkelmätning med vatten
för olika gramvikter med vit PE 

75,2

78,9

70

72

74

76

78

80

K
o

n
ta

kt
vi

n
ke

l (
°)

250 gram

300 gram

Total energi
för olika gramvikter med vit PE

41,1042,61

0

10

20

30

40

50

M
J/

m
2

250 gram

300 gram

Appendix 4. ”Ytviktstest” 

Resultat från kontaktvinkelmätning och dyntal 

Ytvikt (g) ° (vatten) ° (etylenglykol) ° (dijodmetan) 
total 

energi 
dispersiv 

del 
polär 
del Dyntal 

250 75,2 47,1 41,8 42,23 37,33 4,91 44 

250 WPE 75,2 47,2 40,6 42,61 37,87 4,74 44 

        

300 78,1 48,7 46,0 40,06 35,57 4,49 46 

300 WPE 78,9 49,3 41,1 41,54 37,94 3,60 46 

        

390 78,1 49,1 42,8 41,10 37,05 4,05 44 
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Appendix 5. ”Pigmenterad PE” 

Resultat från kontaktvinkelmätning och dyntal 

Ytvikt (g) ° (vatten) ° (etylenglykol) ° (dijodmetan) 
total 

energi 
dispersiv 

del 
polär 
del Dyntal 

250 75,2 47,1 41,8 42,23 37,33 4,91 44 

250 WPE 75,2 47,2 40,6 42,61 37,87 4,74 44 

        

300 78,1 48,7 46,0 40,06 35,57 4,49 46 

300 WPE 78,9 49,3 41,1 41,54 37,94 3,60 46 

        

390 78,1 49,1 42,8 41,10 37,05 4,05 44 
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Appendix 6. ”Kylvalsar” 

Resultat från kontaktvinkelmätning med vatten och dyntalsmätning 

 

 

Matt dekorsida  Blank dekorsida 

 

 
 

 

Otretad dekorsida 

 
 
 

Blank insida   Matt insida 

 
 
 

Otreatad insida 

 

INSIDA dyntal ° (vatten) Advancing Receding Adv – Rec = ∆θ 

Blank 44 77,7 77,8 29,4 48,4 

Matt 47 79,9 77,8 26,8 51,0 

DEKORSIDA 
     

Blank 47 79,2 78,0 42,4 35,6 

Matt 44 75,3 77,2 32,2 45,0 


