
Постановка проблеми

Плоский офсетний друк зі

зволоженням друкарських

форм нині є одним з головних

способів виготовлення друкова�

ної продукції широкого призна�

чення. Сучасні тенденції роз�

витку поліграфічного ринку за�

свідчують інтенсифікацію попи�

ту на малотиражну продукцію

середнього і малого формату,

виробництво якої забезпе�

чується малоформатними дру�

карськими машинами. Сьогодні

частка малоформатних офсет�

них друкарських машин у за�

гальному обсязі друкарської

техніки становить 60 % і ця тен�

денція характерна не тільки для

України, а й для світової

поліграфії. Загальна тенденція

інтенсифікації виробництва

продукції малими накладами

при збільшенні числа і номенк�

латури видань сприяє напру�

женій експлуатації друкарської

техніки, збільшенню перенала�

годження, змивання фарбового

апарата, простоїв, що в цілому

знижує продуктивність техно�

логічного процесу та впливає на

якість кінцевого продукту —

відбитків. Саме зміни фізико�

хімічних властивостей фарбових

валиків (ФВ) під впливом умов

експлуатації призводять до по�

рушення фарбоперенесення і

зниження оптичної густини

відбитків. Тому розробка мето�

дики раціональної експлуатації

та контролю стану покриття ФВ,

безумовно, є актуальним і важ�

ливим практичним завданням.

Аналіз попередніх 

досліджень

Фізико�хімічна природа ма�

теріалу покриття, особливості

технології виготовлення ФВ,

інтенсивна експлуатація в умо�

вах агресивного середовища

визначають термін експлуатації

ФВ, який за різними даними

знаходиться у межах від шести

місяців до двох років [1–4]. Кож�

ний виробник ФВ має певний

рівень технологічного оснащен�

ня, і відповідну нормативну, тех�

нологічну та робочу докумен�

тацію, на основі якої встановлює

гарантовані строки використан�

ня ФВ. 
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На підставі аналізу джерел

[1–6] можна узагальнити вимо�

ги до ФВ:

— геометричні розміри по�

винні відповідати паспортним

даним друкарської машини, а

форма бути строго циліндрич�

ною. Зменшення діаметру нако�

чувальних валиків не повинно

перевищувати 0,8 мм;

— шийки валиків повинні бу�

ти прямими і точно центровани�

ми відповідно до тіла валика; 

— поверхня ФВ повинна бути

гладкою, міцною, без вм’ятин,

глибоких подряпин та інших де�

фектів;

— покриття валиків повинно

бути стійким до дії фарб та ор�

ганічних розчинників, не повин�

не викришуватися, відшарову�

ватися від металевого стрижня і

розтріскуватися; мати визначе�

ну твердість залежно від типу

фарбового апарату та призна�

чення; мати високі пружно�ела�

стичні властивості та теп�

лостійкість;

— покриття валиків повинно

забезпечувати стабільність дру�

карсько�технічних властивостей

ФВ.

Дотримання наведених ви�

мог вважається запорукою от�

римання продукції прогнозова�

ної якості. 

Проте, друкарсько�технічні

показники ФВ та термін їх екс�

плуатації залежать ще і від до�

тримання технологічних ре�

жимів, послідовного та чіткого

виконання всіх технологічних

операцій, частоти та ступеня їх

контролю, як на етапі виготов�

лення так і в процесі їх експлуа�

тації. 

Стабільному та надійному

процесу отримання відбитків

присвячені роботи [7–12], які

висвітлюють автоматизацію уп�

равління подачі фарби,

ліквідацію технологічних зупи�

нок обладнання; роботи

[13–24] — присвячені розробці

матеріалів ФВ, змивних засобів,

питанням діагностики та нала�

годження друкарської машини.

Методичні рекомендації діагно�

стики роботи друкарських ма�

шин [14–18, 20–24], як правило,

передбачають проведення та�

ких заходів: прилагодження

вузлів друкарської машини на

відповідність паспортним да�

ним; вхідний контроль якості ви�

тратних матеріалів; потоковий

контроль виробництва; тесту�

вання друкарського устаткуван�

ня для контролю роботи основ�

них вузлів та встановлення ко�

ректних режимів друкарського

процесу. 

Проте, практично відсутні

методи, засоби, комплексні тех�

нологічні процеси контролю та

рекомендації раціональної екс�

плуатації ФВ, які б забезпечили

системний підхід до перевірки,

прилагодження та технічних ви�

пробувань ФВ. 

Мета роботи

Розроблення комплексної

методики раціональної експлуа�

тації ФВ, яка дозволить опера�

тивно оцінити (встановити) дру�

карсько�технічні властивості

(стан) ФВ та виконати відповідні

(профілактичні) дії для віднов�

лення робочих властивостей

покриття ФВ.

Результати проведених 

досліджень

Процес отримання відбитків

заданої якості починається на
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підготовчому етапі під час підго�

товки устаткування та ма�

теріалів до друку та дотриман�

ням культури виробництва. Зви�

чайно, складність управління

друкарським процесом полягає

у тому, що усі фактори взаємо�

пов’язані і залежать один від од�

ного. На зміну оптичної густини

відбитка впливають властивості

задруковуваного матеріалу,

фарби, їх взаємодія в процесі

друку, стабільність подачі фарби

та зволожувального розчину,

мікрогеометрія поверхонь дру�

карської форми та офсетного

гумовотканинного полотна, кон�

струкційні особливості фарбо�

вого апарату та ін.

Відслідковувати зміни дру�

карсько�технічних показників

ФВ та оперативно вирішувати

«проблеми» процесу друку дає

можливість розроблений жур�

нал експлуатації ФВ (див. рис. ).

Усунення проблем, які

пов’язані з порушенням техно�

логії та використанням невід�

повідних матеріалів полягає:

по�перше, у суворому дотри�

манні вимог нормативних та ро�

бочих документів; по�друге,

проведенні ряду тестів, до�

сліджень для визначення опти�

мальних режимів для кожної

технологічної операції; по�

третє, у проведенні вхідного

контролю витратних матеріалів

та сумісність їх між собою

[25–28]. Вирішення проблем,

пов’язаних з роботою персона�

лу, доречно здійснювати

соціально�економічними захо�

дами. Найбільший вплив на ви�

никнення невідповідної про�

дукції має устаткування, а саме

технічні та технологічні показни�

ки. За умов «ідеального» техно�

логічного процесу, ФВ є

найбільш визначальними чин�

никами якості продукції. Фізико�

механічні та фізико�хімічні влас�

тивості матеріалів ФВ визнача�

ють кількість перенесеної фар�

би і є такими, що впливають на

кінцеву якість друку. За умови

стохастичності зміни фарбового

шару проблема вирішується ли�

ше заміною ФВ.

На рис. представлено алго�

ритм проведення раціональної

експлуатації ФВ. Запорукою

успіху при використанні розроб�

леної комплексної методики є

чітке та послідовне заповнення,

зазначених розділів, журналу

експлуатації (рис.) та постійний

вибірковий контроль якості

відбитків. По мірі спрацювання

ФВ, частота отримання не�

якісних відбитків буде зростати,

що змусить виконувати профі�

лактичні заходи по відновленню

поверхні ФВ значно частіше і бу�

де характеризувати посилений

період спрацювання покриття

ФВ. 

На основі проведених вироб�

ничих досліджень розроблено і

апробовано комплексну мето�

дику раціональної експлуатації

ФВ, яка сприяє зменшенню сто�

хастичності витратних ма�

теріалів та агресивності їх впли�

ву на поверхневі властивості

контактувальних пар фарбового

апарата, раціональній експлуа�

тації ФВ, ретельному контролю

показників води для техно�

логічних розчинів та передбачає

проведення таких заходів:

1. Застосування розробле�

них технологічних ЗЗ для що�

денного очищення ФВ (патенти

України № 64600А, № 75263,

№21399).
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2. Застосування розробленої

композиції для відновлення по�

верхневих властивостей ФВ, що

були в експлуатації (патент Ук�

раїни на корисну модель

№ 23629). 

3. Вимірювання твердості ва�

ликів за розробленою опера�

тивною методикою [29].

4. Періодичний контроль оп�

тичної густини та проведення

друкування розробленої тест�

форми [30], для виявлення по�

чаткових стадій руйнування по�

верхні ФВ та проведення

відповідних профілактичних дій. 

5. Заповнення (ведення)

журналу експлуатації кожної

друкарської машини. 

6. Проведення аналізу кис�

лотності та жорсткості во�

догінної води, яка використо�

вується у технологічних розчи�

нах плоского офсетного друку. 

Висновки

Розроблено комплексну ме�

тодику раціональної експлуа�

тації ФВ, яка включає дотриман�

ня відповідних заходів та забез�

печує своєчасне виявлення змін

твердості і поверхневих власти�

востей ФВ.

Розроблено технологічну

інструкцію на процес експлуа�

тації ФВ офсетного плоского

друку, яка включає оперативні

методики визначення твердості

покриття ФВ, періодичного кон�

тролю якості друкування за роз�

робленим тестом, регламентує

періодичність контролю та умо�

ви і методи проведення випро�

бувань. 
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