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Закономерности перенесения гибридных красок и закре7

пления оттисков, полученных в лабораторных условиях 

на пробопечатном устройстве ЛПУ71, проанализированы 

в контексте офсетного контакта. Установлена зависи7

мость времени закрепления оттисков от количества 

УФ7компоненты в составе краски.

Conformities to the law of transference of hybrid inks and fi7

xing of the prints got in laboratory terms on the device

of LPU71, analysed in the context of offset contact.

Dependence of time of fixing of prints is set on the amount 

of UV7component in the composition of inks.

Постановка проблеми

Гібридні технології посіли чіль�
не місце у процесах виробницт�
ва поліграфічної продукції. Саме
створення різноманітних ефек�
тів на поверхні відбитків для їх
увиразнення серед одноманіт�
них накладів викликало до життя
такі технологічні прийоми як на�
несення лаку різної фізико�хі�
мічної природи і консистенції,
або тиснення фольгою з наступ�
ним лакуванням за один техно�
логічний цикл, припресування
голографічної плівки і вибіркове
лакування тощо. Розвитку гі�
бридних технологій сприяла ав�
томатизація і комп’ютеризація
друкарсько�обробного облад�
нання, що нині застосовується
практично в усіх способах друку.
Тож, для плоского офсетного зі
зволоженням друкарських форм,
що є найпоширенішим видом
продукування поліграфічної про�
дукції, застосування гібридних
технологій стало ознакою про�
гресу в останнє десятиліття [1—9].

Однак, поступ гібридних тех�
нологій дещо уповільнився че�
рез низку проблем, що виникли
під час упровадження новітніх
технологій, обладнання і ма�
теріалів.

По�перше, ці проблеми ви�
никли через невеликий обсяг
замовлень на продукцію, що по�
требувала урізноманітнення зов�
нішнього вигляду. Тож постали
питання як експлуатувати тех�
ніку, коли відсутні замовлення на
оригінальні вироби, які режими
найбільш прийнятні для тради�
ційних репродукцій для їх друку�
вання у спеціалізованих секціях?

По�друге, перевага гібридної
технології [3—8], що полягає у
використанні при УФ�лакуванні
спеціальних гібридних фарб,
завдяки чому формування сю�
жету репродукцій здійснюється
в єдиному друкарсько�оздоб�
лювальному процесі, хоча і дає
деякі переваги для інтенсифі�
кації процесу нанесення і за�
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кріплення повноколірного від�
битка, однак, виникають склад�
ності щодо унормування парамет�
рів і забезпечення довговічності
і експлуатаційних характерис�
тик таких репродукцій.

По�третє, фактично відсутня
інформація у вітчизняних дже�
релах щодо практичного досві�
ду експлуатації новітніх техно�
логій, обладнання і матеріалів.
Хоча поодинокі результати все
ж таки публікуються, але вони
носять більше рекламний харак�
тер.

Однак, гібридні технології
існують і потребують детальних
досліджень і пояснень, розроб�
лення науково обґрунтованих
рекомендацій, що сприятиме
унормуванню процесів, їх стабі�
лізації. Тож дослідження всіх
складників цих технологій є ак�
туальним завданням.

Аналіз попередніх 

досліджень

Оскільки фарби є найбільш
виразним, а, разом із цим, й
вразливим компонентом дру�
карського процесу, тож їх дослі�
дження найбільш поширене і
обговорюване у науково�техніч�
ній пресі.

В умовах жорсткої конку�
ренції та необхідності вироб�
ництва високоякісної продукції
до сучасних фарб ставляться
такі вимоги [3]:

— точність відтворення коль�
орів і водночас їх інтенсивність
та яскравість;

— глибока тональність і водно�
час висока покривна здатність;

— велика швидкість початко�
вого й остаточного закріплення;

— стабільна адгезія до за�
друковуваного матеріалу, низь�

кий ступінь відшарування та ме�
ханічних пошкоджень;

— відповідність реологічних
властивостей визначеному дру�
карському обладнанню;

— стійкість до світла й несп�
риятливих атмосферних умов;

— відсутність впливу на на�
вколишнє середовище.

Дослідження гібридних фарб,
що наведено в роботах [1—9],
дозволили встановити, що їх
в’язкість і липкість вища, ніж
традиційних, але нижча, ніж УФ�
фарб. Їх стабільність при емуль�
гуванні вища за УФ�фарби і
менша за традиційні. При друку�
вання гібридними і УФ�фарбами
зволоження з додаванням ізоп�
ропилового спирту може викли�
кати значні спотворення відбит�
ків за всіх рівних і постійних ре�
жимів друкування [10, 11].

При друкуванні гібридними
фарбами з наступним УФ�лаку�
ванням і закріпленням у полі
інтенсивного УФ�випромінюван�
ня продуктивність друкарсько�
оздоблювального комплексу
залежить від товщини фарбово�
го і лакового шару на відбитку та
ступеня емульгування фарб [1].

Втрата колірних характерис�
тик відбитків, видрукуваних гіб�
ридними фарбами та із застосу�
ванням гібридних технологій,
значно інтенсивніше відбуваєть�
ся у порівнянні з традиційними
[1, 11—14].

Загалом, відомі нині гібридні
фарби різних виробників — No�
vabryte BF Process (Flint Group),
Starbrite (Epple Druckfarben AG),
Gemni Process (Flint Schmidt),
Sico Brite (Si color Druckfarben),
Sun Cure Hybryte (Sun Chemical),
Supra UV Hybrid (Janecke+
Schneeman Druckfarben GmbH)
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— за даними випробувань інсти�
туту FOGRA [3] забезпечують
високі показники відбитків, хоча
за друкарсько�технічними влас�
тивостями дещо різняться між
собою.

Тож експериментальні дані
за джерелами [1—14] свідчать
про необхідність подальших до�
сліджень всіх компонентів і склад�
ників гібридних технологій.

Мета роботи

Мета роботи полягала у виз�
наченні ступеня емульгування
гібридних фарб залежно від
вмісту УФ�складника та їх дру�
карсько�технічних властивостей
для уточнення технологічних па�
раметрів плоского офсетного
друку зі зволоженням друкарсь�
ких форм.

Результати проведених 

досліджень

У реальних умовах друкарсь�
кого процесу вибіркове змочу�
вання друкувальних елементів
фарбою, а пробільних зволожу�
вальним розчином досягається
при балансі між ними.

Зволожувальний розчин рів�
номірно розподіляється у фарбі
у вигляді найдрібніших крапель�
ок, змішуючись з фарбою з ут�
воренням емульсії. Ступінь
емульгування фарб виражаєть�
ся максимальною кількістю зво�
ложувального розчину, яку мо�
же сприймати фарба. Збалан�
сована суміш фарби і води дає
важливу для офсетного друку
стабільну емульсію, а всі відхи�
лення ведуть до проблем при
друкуванні.

Фарба з підвищеною наси�
ченістю пігменту формує тоншу
плівку, звужуючи межі балансу. І

навпаки, чим менше пігменту,
тим товще повинна бути фарбо�
ва плівка і більше допустимий
вміст води.

В результаті емульгування в
значній мірі можуть змінюватися
властивості фарб, їх в’язкість,
липкість, тиксотропні власти�
вості. Може знижуватися інтен�
сивність фарби, змінюватися її
спектральні характеристики, ко�
льорове охоплення тощо.

Для визначення ступеня
емульгування гібридних фарб в
лабораторних умовах було ви�
готовлено їх модельні зразки —
відповідно мф1, мф2, мф3,
мф4, мф5, мф6, мф7, а також
використовувалися традиційні
тріадні і металізовані фарби для
офсетного друку зі зволожен�
ням друкарських форм. Зволо�
жувальний розчин готували з
концентрату Stabilat D (Drucke�
rei Service) з дотриманням pH на
рівні 4,7�5,5. Кількість УФ�склад�
ника варіювалася в межах 2�28 %.

Для проведення експери�
менту зважувалося 10 г фарби
відповідного зразка на елек�
тронних вагах. З мірної ємкості
додавався зволожувальний роз�
чин, котрий вмішувався у фарбу.
Поступове додавання зволожу�
вального розчину проводилося
до тих пір, поки на поверхні фар�
би не з’являлися його краплі [9].
Надлишок зволожувального роз�
чину видалявся фільтрувальним
папером. Вага отриманої емуль�
сії визначалася повторним зва�
жуванням. Кількість дослідів
склала п’ять паралельних вимі�
рювань на кожний зразок фар�
би. Ступінь емульгування (Е, %),
розраховувався як відношення
маси зволожувального розчину,
який перейшов у фарбу, до маси
фарби, взятої для досліджень.
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Як видно з рис. 1, ступінь
емульгування модельних зраз�
ків гібридних фарб залежно від
кількості УФ�складника значно
різниться.

Вважається, що оптимальне
значення емульгування повинно
знаходитися в межах 20�40 %
[7]. В цьому випадку процес
друкування буде проходити без
ускладнень. Виходячи з резуль�
татів вимірювань можна тверди�
ти про достатність 2�10 % УФ�
складника для оптимального
балансу між фарбою та зволо�
жувальним розчином і підтри�
мування стабільності процесу
друкування.

Випробування друкарсько�
технічних властивостей модель�
них гібридних фарб здійснюва�

лися на лабораторному пробод�
рукарському пристрої ЛПУ�1
при постійних режимах друку�
вання пристрою: тиск 30 кг/см,
швидкість 2,5 м/с. При викорис�
танні друкарської форми з раді�
усом 3,25 см і твірною друкуваль�
ної поверхні 2,7 см задані умови
відповідають тиску 1,11 МПа й
продуктивності друкування 9000
від./год, що нині є усереднени�
ми параметрами друкування на
листових офсетних друкарських
машинах середнього формату
[15]. Друкування здійснювали у
двох варіантах — прямий кон�
такт і з переконтактом, імітуючи
плоский офсетний друк.

Закріплення відбитків здій�
снювали в полі УФ�випроміню�
вання, що генерувалося лампою
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Рис. 1. Ступінь емульгування модельних зразків фарби залежно 
від вмісту УФ�складника: 1 — мф1; 2 — мф2; 3 — мф3; 4 — мф4; 

5 — мф5; 6 — мф6; 7 — мф7
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ПРК�4, потужністю 450 Вт. Від�
даль від джерела до поверхні
відбитка становила 12 см. В ро�
боті [1] доведена правомочність
застосування цього джерела
для лабораторних досліджень.

Друкування здійснювали на
папері офсетному UPM Gloss
масою 80 г/м2, крейдованому
Magna Satin Sappi масою 130 г/м2,
офсетне гумовотканинне полот�
нище марок Kinyo та Vulcan.

Проведені дослідження по�
казали загальну закономірність
взаємодії паперу і фарби у дру�
карському контакті — прямому і
з переконтактом, що відповідає
усталеним явищам [9, 16]. Кое�
фіцієнт фарбосприйняття зале�
жить від поверхні паперу, тож
при рівних умовах у прямому
контакті для паперу офсетного
коефіцієнт вищий у порівнянні з
крейдованим.

Однак, для модельних гіб�
ридних фарб є суттєва різниця у
часі закріплення відбитків під
упливом УФ�випромінювання
залежно від УФ�складника. Як
видно з рис. 2, криві 1, 2, для

крейдованого паперу час закрі�
плення при УФ�складникові 2 %
складає межі 2�17 хв, для 20 %
— звужуються межі до 1�5 хв.
Для офсетного паперу (див.
рис. 2, крива 3) ці межі склада�
ють 1�2 хв.

Зазвичай лакують відбитки
на крейдованому папері, тож
дані рис. 2 свідчать про необ�
хідність значних енергетичних
витрат для закріплення лакова�
них відбитків, оскільки  слід до�
тримуватися меж УФ�складника
у гібридних фарбах 2�10 %, щоб
забезпечити стабільне друку�
вання.

Дослідження в роботі [1] по�
казали, що час закріплення ла�
кованих відбитків, отриманих
гібридними фарбами, при їх ла�
куванні по сирому коливається в
межах 3�6 хв за тих же умов оп�
ромінення лампою ПРК�4 за�
лежно від товщини шару фарби і
лаку на відбитку. Тож наші про�
ведені дослідження узгоджу�
ються з попередніми і свідчать
про необхідність подальших ви�
пробувань гібридних фарб.
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Рис. 2. Час закріплення залежно від товщини шару (hвід.) гібридних мо�
дельних фарб на відбитках: 1, 2 — папір крейдований Magna Satin Sappi
масою 130 г/м2; 3 — папір офсетний UPM Gloss масою 80 г/м2; 1 — 2 %

УФ�складника; 2, 3 — 20 % УФ�складника 
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Висновки

1. Вперше встановлено сту�
пінь емульгування гібридних фарб
залежно від кількості УФ�склад�
ника та природи сполучника;

2. Вперше випробувано фар�
босприйняття та закріплення
відбитків залежно від кількості
УФ�складника у композиції гіб�
ридної фарби та якості паперу;

3. Проведені дослідження
дають підстави твердити про
доцільність подальших випро�
бувань гібридних фарб у на�
прямку вивчення впливу техно�
логічних параметрів на ступінь
закріплення і колірні характери�
стики відбитків на різних задру�
ковуваних матеріалах.
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