
Постановка проблеми 

Етикетко�пакувальний та

рекламний сегменти займають

найбільшу частку поліграфічно�

го ринку за темпами зростання

впродовж останніх років. Підви�

щення попиту на оригінальну

рекламну продукцію, креативне

паковання, сприяє розширенню

асортименту різноманітних не�

всотувальних матеріалів на рин�

ку України. Швидкий розвиток

виробництва гнучкого пакован�

ня обумовлений його низькою

вартістю і високими експлуа�

таційними характеристиками,

зокрема, вологостійкістю, міц�

ністю, захисним властивостям

тощо. Також воно є найбільш

зручним засобом фасування та

доставки продуктів спожива�

чеві. Актуальним є поєднання

всотувальних та невсотувальних

матеріалів при конструкційному

розробленні рекламної про�

дукції. Для друкування на невсо�

тувальних поверхнях викорис�

товують спеціальні фолієві фар�

би окислювальної полімери�

зації, які мають підвищений

вміст сикативів, УФ�фарби та

гібридні, для яких притаманне

закріплення УФ�випромінюван�

ням, інтенсивність якого зале�

жить від поєднання реакційноз�

датних олігомерів та мономерів

і властивостей фотоініціатора

[1].

Споживачами перш за все

оцінюється якість друкованого

відбитка, відтворення кольоро�

вого діапазону. Ці показники у

великому ступені залежать від

правильно підібраної дру�

карської фарби. Сьогодні всі си�

ли виробників направлені на ви�

робництво екологічно чистих

матеріалів, зокрема дру�

карських фарб, які не містять

сольвентів, закріплюються за

рахунок реакції полімеризації на

задруковуваному матеріалі.

Підвищення ефективності

використання фарб та дося�

гнення стабільних результатів

роботи забезпечується лише

спільною співпрацею вироб�

ників фарб, друкарського об�

ладнання, задруковуваних ма�

теріалів. Розробки нових сучас�
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них фарб націлені на забезпе�

чення якості поліграфічної про�

дукції, відповідності високош�

видкісному поліграфічному об�

ладнанню, на пошук нових

рішень до таких аспектів якості,

як розширення кольорового

охоплення, розробка еко�

номічно вигідних фарб з підви�

щеним вмістом пігменту, універ�

сальних друкарських фарб, при�

датних до використання на ши�

рокому спектрі задруковуваних

матеріалів тощо. 

На етапі виробництва дру�

карських фарб є обов’язковим

їх тестування, проведення спек�

трофотометричного контролю і

порівняння отриманих даних зі

стандартизованими значення�

ми, з метою визначення впливу

композиційного складу на за�

бруднення фарби, дослідження

ступеня відбивання в окремих

зонах спектрального діапазону

для однієї або декількох фарб,

корегування поелементного

складу тощо [1–3].

Аналіз попередніх 

досліджень

Колірний тон пігменту, спо�

лучник, добавки, що вводяться в

фарбу, білизна задруковуваного

матеріалу впливають на спек�

тральні характеристики фарб та

процес формування зображен�

ня на відбитку [1]. В ідеальному

випадку фарба повністю відби�

ває випромінювання в двох пев�

них зонах спектрального діапа�

зону і повністю поглинає вип�

ромінювання в третій зоні, а в

реальному — фарби поглинають

випромінювання у всьому види�

мому спектрі, що значно обме�

жує можливості точного відтво�

рення кольорів [4–6].

Кольорове охоплення УФ�

фарб вужче, ніж традиційних,

що призводить до необхідності

побудови при кольороподілі

ІСС�профілю [1, 7]. Відбитки

віддруковані гібридними фарба�

ми тьмянішають значно інтен�

сивніше у порівнянні з тра�

диційними фарбами та техно�

логіями [8]. 

Мета роботи

Мета роботи полягала у роз�

робці сучасних друкарських

фарб, які можуть використову�

ватися для друкування офсет�

ним та трафаретним способами

друку на невсотувальних та всо�

тувальних поверхнях, визна�

ченні впливу введених домішок

до гібридних фарб та фарб для

друку на невсотувальних по�

верхнях на оптичні властивості

відбитків, зокрема забруднення

та спектральні характеристики,

які мають відповідати стандар�

тизованим даним для фарб

європейської тріади і не

варіюватися при друкуванні для

уникнення спотворень кольоро�

вої гами відбитків. 

Результати проведених 

досліджень

Дослідженню підлягали від�

битки, отримані при друкуван�

ні на лабораторному пробо�

друкарському пристрої ЛПУ�1,

розробленими модельними

зразками сучасних фарб.

Гібридні друкарські фарби

містили різну кількість УФ�

складника, а модельні зразки

фарб для друкування на невсо�

тувальних поверхнях — поверх�

нево�активні речовини та

спеціалізовані добавки для за�

безпечення стабільності колір�



них характеристик, однорід�

ності поверхні відбитка. Друку�

вання здійснювали на полі�

вінілхлориді (ПВХ) Pentaprint,

полістиролі (ПС) HIPS товщи�

ною 0,5 мм, крейдованих папе�

рах, марок Lumiart (250 г/м2),

Magno Satin Suppi (130 г/м2) та

офсетному папері — UPM Gloss

(80 г/м2). 

За допомогою спектрофото�

метру Datacolor 110 R було

виміряно спектральні показники

отриманих відбитків і побудова�

но графічні залежності ко�

ефіцієнта відбивання (R, %) від

довжини хвилі відбитого світла

(λ, нм) у зоні видимого спектра

випромінювання — 400–700 нм. 

Для отриманих результатів

дослідження була проведена їх

статистична обробка. Визначе�

но середньоквадратичне відхи�

лення:

де      — середнє арифметичне,

xi — значення вимірюваної ве�

личини, n — об’єм вибірки. Для

кожного відбитка коефіцієнт

відбивання виміряний 4 рази.

При невеликій кількості вибірки

розподіл може відрізнятися від

нормального. У математичній

статистиці ця додаткова не�

надійність усувається мо�

дифікованим симетричним t�

розподілом. Для розрахунку аб�

солютної похибки при невеликій

кількості вимірів вводиться

спеціальний t�коефіцієнт, що за�

лежить від надійності Р і числа

вимірювань f, і називається ко�

ефіцієнтом Стьюдента. У дано�

му випадку, при f = n – 1 = 3, 

Р = 0,95, t = 3,18. Абсолютна по�

хибка була підрахована за фор�

мулою 

Діапазон абсолютної похиб�

ки для коефіцієнта відбивання

на ділянці спектр 400–700 нм

становив ±0,1...±0,5. На

графіках представлено статис�

тично оброблені дані кривих

відбивання [9]. 

Як видно з рис. 1, 2 криві

відбивання експериментальних

зразків фарб при друкуванні на

невсотувальних матеріалах та

паперах мають невеликі роз�

біжності у порівнянні із даними

для фарби європейської тріади.

Відбитки, отримані при друку�

ванні на ПВХ (рис. 1, 2, а, б,

криві 3) мають менший діапазон

розбіжностей, ніж при друку�

ванні на ПС (рис. 1, 2, а, б, криві

2), особливо на ділянці спектру

570–700 нм. На ділянці спектру

400–570 нм відбитки, отримані

при друкуванні на ПВХ (рис. 1, а,

б, криві 3) і ПС (рис. 1, а, б, криві

2) більш чистіші, ніж зразок пур�

пурної фарби європейської

тріади (рис. 1, а, б, крива 1). 

При проведенні експеримен�

ту було встановлено, що чим

більше товщина шару фарби на

відбитку і як наслідок, чим вище

оптична густина, тим більше

спостерігається відхилення кри�

вих відбивання від нормованого

значення, особливо у діапазоні

400–550 нм.

Таким чином, при друкуванні

на ПВХ та ПС гібридна пурпурна

фарба має більше відбивання на

ділянці спектру 400–570 нм, ніж

реальна фарба європейської

тріади, та менше або близьке до
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реальної фарби відбивання в

зоні 570–700 нм, що свідчить про

невелике забруднення фарби. 

При друкуванні на папері

спектральні характеристики

відбитків, отриманих гібридною

пурпурною фарбою з більшим

вмістом УФ�складника, більш

чистіші на ділянці спектру

400–520 нм. Однак, якщо

порівнювати результати, отри�

мані на всотувальних та невсо�

тувальних поверхнях, то дані на�

ближені до кривих відбивання
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Рис. 1. Криві відбивання під час друкування з переконтактом гібридною

пурпурною фарбою на ПС (крива 2), ПВХ (крива 3), папері Magno Satin

Suppi (крива 4), папері UPM Gloss (крива 5): реальна пурпурна фарба — 

а, б (крива 1); мф (2 % УФ) — а (криві 2–5); мф (10 % УФ) — б (криві 2, 3);

мф (20 % УФ) — б (криві 4, 5)



реальної фарби, отримано при

використанні невсотувальних

матеріалів. Всотувальні ма�

теріали сприяють більшому

проникненню фарби у пори, в

результаті на папері отри�

мується більш насичений відби�

ток. При друкуванні на паперах

(рис. 1, а, б, криві 4, 5) пурпурна

фарба має менше відбивання,

ніж реальна фарба євро�

пейської тріади (рис. 1, а, б,

крива 1), в синій зоні спектру

(400–520 нм), що свідчить про

зміщення кольору відбитка до

синього. 
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Рис. 2. Криві відбивання під час друкування з переконтактом на ПС

(крива 2), ПВХ (крива 3), папері Lumiart (крива 4): реальна жовта фарба —

а, б (крива 1); фолієва фарба — а (криві 2–4); модельна фарба для невсо�

тувальних поверхонь — б (криві 2–4)



В цілому, введення домішок

до модельного зразка гібридної

пурпурної фарби не вплинуло на

зміну оптичної густини, та пере�

важно сприяло підвищенню чи�

стоти фарби. 

Введення добавок до фарби

для невсотувальних поверхонь

сприяло зниженню забруднен�

ня кольору на 1–5 % у

порівнянні з даними для фарб

європейської тріади при оп�

тичній густині відбитків у межах

0,9–1,5±0,05–0,10. При цьому

забезпечується ефективне за�

кріплення фарби, обсяг стосу

відбитків для зберігання у міжо�

пераційний період до 3000 ар�

кушів та збереження чистоти ко�

льору за спектральними харак�

теристиками при мінімальних

фарбових шарах на відбитках.

Спектральні характеристики

відбитків на ПВХ (рис. 2, а, б,

крива 3) наближені до реальних

(рис. 2, а, б, крива 1) на ділянці

спектру 530–700 нм. Для

відбитків, отриманих на ПС,

спостерігається спотворення та

відхилення від кривої 1 (рис. 2,

а, б, крива 2), особливо на

ділянці спектру 530–700 нм. При

друкуванні на папері введення

домішок практично не вплинуло

на спектральні та оптичні харак�

теристики відбитків (рис. 2, а, б,

крива 4). Таким чином, можна

констатувати, що введення до�

бавок до розроблених модель�

них зразків фарб сприяє покра�

щенню спектральних характе�

ристик відбитків, стабілізації ко�

льоровідтворення. 

В цілому, розроблені мо�

дельні зразки показали

стабільні показники при друку�

ванні і відповідність унормова�

ним значенням відтворення

спектральних оптичних показ�

ників, а введення добавок — їх

покращенню. Розроблені фарби

можуть бути рекомендовані для

проведення широких дослі�

джень у виробничих умовах.

Висновки

1. Визначено коефіцієнти

відбивання відбитків, віддруко�

ваних модельними зразками су�

часних фарб на лабораторному

прободрукарському пристрої на

різних задруковуваних ма�

теріалах.

2. Введення добавок до скла�

ду фарб, сприяло покращенню і

наближенню спектральних по�

казників до стандартних зна�

чень.

3. Методику експеримен�

тальних досліджень можна ре�

комендувати для адаптації фарб

на виробництві під час друку�

вання на пластику та інших не�

всотувальних матеріалах.
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