
 

  

BioModifierade ytor för digital tryckning – utseende och känsla 
 

Projektets syfte och mål 
Projektets mål var att skapa ytor anpassade till inkjet teknik genom applicering av 
förnyelsebara tillsatsmaterial i processen vid tryckning av förpackningar. Genom applicering 
av biobaserat material förbättras tryckkvaliten med ink jet för kommersiell kartong genom 
en ändring av ytkemin och porstrukturen. Den taktila känslan ändras genom att skapa nya 
ytstrukturer. Detta möjliggör förpackningar med unikt utseende samtidigt med nya haptila 
och taktila upplevelser. 

 

 

Genomförande och aktörskonstellation 
Ytbeläggningarna av substraten syftade till att sluta ytans porstruktur, skapa annan ytkemi 
samt att skapa en ny mikrostruktur. Projektet infattade beläggningar av ytan, 
provtryckningar och perceptionsutvärderingar av tryckkvalitet och taktilitet. Huvudparten 
av labarbetet och utvärderingen skedde vid Innventia. Iggesund Paperboard bidrog med 
material samt expertis om kartong. Ricoh Sverige bidrog med provtryckningar och expertis 
om ink jet tryckning. 

 

 

Projektresultat 
Resultatet från projektet är att det går att belägga ytor med biobaserade substanser för att 
få förbättrade egenskaper för digital tryckning med avseende på tryckbarhet och taktila 
egenskaper. Förväntade effekter av detta är att man kommer att kunna modifiera 
substratytor speciellt för digitaltryckning i mindre volymer vilket är nydanande. Detta ger 
stora kostnadsfördelar då det inte kommer att behövas speciella kvaliteter för 
digitaltryckning utan det går att använda konventionella kvaliteter producerade i stora 
volymer. 

 

 

Vidareföring av projektresultat 
Projektresultaten kommer att användas som bas för vidare projekt. För att få vidare resultat 
inom området föreslås nu projekt i pilotskala med applikation i spraysystem vid en 
pilotanläggning med biobaserade substanser. Som bassubstrat för beläggningsförsöken 
används bestruken kartong. De uppföljande utvärderingarna sker med tryckning i full skala 
på rullbaserad inkjet tryckanläggning. Utvärdering sker av tryckkvalitet samt av taktila 
egenskaper med paneltester. Resultaten kommer att kunna nyttiggöras i form av kartong 
med skräddarsydda ytor framtagna i mindre serier. Man kommer därmed att få substrat 
och tillverkningsprocesser som tillvaratar flexibiliteten och snabbheten hos digitala 
tryckprocesser. Detta ger tillgång till biobaserade fossilfria ytbeläggningar med goda taktila 
egenskaper och god tryckbarhet. 

 

 

 

 

 
 


