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Исследовано влияние магнитного поля на свойстве 

увлажняющего раствора для офсетной плоской печати.

Influence of magnetic field on the properties of wetting 

solution for offset printing is investigated.

Постановка проблеми

Інтенсифікації технологічних
процесів, як правило, направле�
на на конкурентноздатність та
якість продукції [1]. Відомі ана�
літичні роботи та дослідження в
яких використовується магнітне
поле для інтенсифікації техно�
логічних процесів, в тому числі,
для прискорення ряду формних
процесів [2], покращення влас�
тивостей фотополімеризаційно�
здатних матеріалів [3], клеїв [4]
та води для підготовки зволо�
жувльних розчинів плоского оф�
сетного друку [5]. Однак, в цих
дослідженнях не вивчали безпо�
середню дію магнітного поля на
властивості зволожувального
розчину [6, 7].

Створення нових видів до�
поміжних матеріалів, в тому
числі зволожувальних розчинів
та нових типів пристроїв для
магнітної обробки, а головне —
потреби найбільш поширеного в
практиці офсетного друку в ін�
тенсифікації технологічних про�
цесів та покращення якості дру�
кованої продукції, вимагають
подальшого розвитку цих дослі�
джень.

Мета роботи

Дослідити вплив магнітної
обробки зволожувального роз�

чину на змочування офсетної
друкарської пластини та офсет�
ного гумовотканинного полот�
нища (ОГТП).

Результати проведених 

досліджень

Для дослідження впливу
омагнічення на поверхневий на�
тяг розчинів використали моно�
металеву офсетну пластину фір�
ми Agfa та ОГТП для офсетного
друку Vulcan 714 Plus фірми
Reeves (середня гума — 70–76
за Шором), нарізані кусочками
5×5 см. Для дослідження обрали
очищену водопровідну воду та
готовий зволожувальний розчин
для плоского офсетного друку
(ізопропанол 10 %, combifix 3 %
та вода), які омагнічували на
протязі години.

Для омагнічення даних рідин
використали стенд (рис. 1), при�
значений для омагнічення роз�
чинів у потоці за допомогою
магнітного активатора КМ�4
(рис. 2). Стенд працює наступ�
ним чином. Досліджуваний роз�
чин подається у ємність (3), мак�
симальний об’єм якої становить
3 дм3, а мінімальний 0,5 дм3.

При підключенні стенду в
електромережу (~220 В), почи�
нає працювати помпа, що міс�



титься у корпусі приладу (2). Во�
на починає нагнітати досліджу�
ваний розчин через шланг (4) до
кранів (5, 6) у системі для
омагнічення. За допомогою них
регулюється доступ та прохо�
дження до магнітного активато�
ра (1).

Технічні характеристики маг�
нітного активатора КМ�4 (рис. 2):
магнітна індукція в робочому за�
зорі між магнітами, мТл — не
менше 50; величина робочого
тиску до 10 атм.; спосіб приєднан�
ня різьбовий або накладанням
пар магнітів на діамагнітні тру�
би; габаритні розміри: довжина
210 мм, діаметр — 30 мм, вага
до 3,0 кг.

Омагнічувач води (рис. 2) по�
будований так, що кожна пара
магнітів встановлено на водо�
провідній трубі таким чином, що
«північний» полюс першого маг�
ніту (1) знаходиться навпроти
кожного «південного» полюсу
другого магніту (2) даної пари.
Після встановлення на водопро�
воді (3) магнітів вони фіксуються.

Наступний модуль встанов�
люється так, щоб наступна пара
магнітів (1, 2) була розвернута
на 1800 відносно першої. В ре�
зультаті магнітні силові лінії кож�
ної наступної пари магнітів діяли
на потік води з протилежного
напрямку, розвернутого віднос�

но початкового на 1800. За ра�
хунок цього сила дії магнітного
поля на воду кожний раз збіль�
шується в 2 рази.

Після такої обробки рідина
зберігає попередній хімічний
склад, змінюючи такі власти�
вості, як поверхневий натяг,
в’язкість, щільність, електропро�
відність [9, 10].

Для визначення крайового
кута змочування [8] за профілем
краплини на горизонтальній по�
верхні використали фотогра�
фічні методи реєстрації теле�
оптико�цифровими системами і
методи проектування краплі на
екран. Фотографічна реєстра�
ція і проектування зображень на
екран з наступним вимірюван�
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Рис. 1. Стенд для омагнічення во�
ди: 1 — магнітний активатор; 2 —

корпус з помпою; 3 — ємність 
для розчину; 4 — шланг; 5, 6 —
крани, 7 — водопровідна труба

Рис. 2. Магнітний активатор КМ�4: 1 — біла крапка «північний» полюс, 
2 — магніт, 3 — трубопровід, 4 — кріплення



ням геометричних розмірів кра�
пель на зображенні з довготри�
валими процесами і вимагають
виконання великої кількості опе�
рацій, частину з яких автомати�
зувати складно чи практично не�
можливо.

Більш точним і оперативним
с метод визначення крайового
кута змочування із застосуван�
ням спеціалізованих ТОЦС, які
характеризуються більшою точ�
ністю вимірювання геометричних
параметрів краплі та швидкістю
реєстрації і обробки зображень.

Для реалізації цієї методики
використали пристрій з цифро�
вою камерою «Terra САМ USB PRO»
(«TerraTec Elektronic GmbH», Ні�
меччина) з ПЗЗ�матрицею
640×480 пікселей, для усунення
геометричних спотворень зоб�
раження лежачої краплини ви�
користано виправлений на дис�
персію об’єктив «Юпітер�37А».

Фотографування зображень
проводилося через 3 секунди

після падіння краплі з діафраг�
мою об’єктиву 8 та збільшенням
проекції краплини у 35 разів.

На основі отриманих резуль�
татів з використанням програми
Excel був побудований графік
впливу магнітної обробки зво�
ложувального розчину на край�
овий кут змочування (ККЗ) на
різних поверхнях, розраховане
середнє квадратичне відхилен�
ня, яке підтвердило достовір�
ність експерименту.

На рис. 3 зображені криві, які
характеризують вплив часу об�
робки розчину магнітним полем
на змочуваність друкувальних та
пробільних елементів та ОГТП.

Як видно з цього рисунку,
при збільшенні часу обробки,
змочуваність підвищується: про�
більні елементи—друкарські
елементи—ОГТП.

Такі зміни можуть бути пояс�
нені активацією молекул рідини,
в результаті чого змінюється її
структура та дезорієнтуються
диполі.
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Рис. 3. Вплив часу збереження омагніченного зволожувального 
розчину на ККЗ офсетної друкарської пластини та ОГТП



Менша змочуваність таких
поверхонь як друкувальні еле�
менти та ОГТП, пов’язана з їх
високими гідрофобними влас�
тивостями. Найбільш активне
проявлення дії магнітного поля
спостерігається на пробільних
елементах, що можна пояснити
дією сили Вандервальса.

Як видно з рис. 3, ККЗ змен�
шується, що свідчить про збіль�
шення гідрофілізуючої дії омаг�
нічених розчинів, після певної
стабілізації ККЗ подальша об�
робка магнітним полем призво�
дить до наступної зміни ККЗ, що
спостерігається тільки для зво�
ложувального розчину. Можна
також побудувати наступний
ряд активності омагнічування
(по мірі зменшення ККЗ): 

— на друкуючій поверхні: во�
да < зволожувальний розчин;

— на пробільних елементах:
вода > зволожувальний розчин;

— на ОГТП пластині: вода <
зволожувальний розчин.

При цьому після омагнічення
досягається зменшення ККЗ
при досягненні стабільності дії
омагнічування, табл.

На рис. 4 наведена крива, що
характеризує вплив часу збере�
ження омагніченого зволожу�
вального розчину на ККЗ. 

Як видно з рис. 4, під дією
омагнічування гідрофільність
зволожувального розчину під�
вищується на протязі певного
часу (від моменту омагнічування
до 2 год) зберігається стабільне
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Відсоткова зміна ККЗ

Рідина

Зменшення ККЗ на різних матеріалах, %

ОГТП
Друкуючі еле�

менти
Пробільні еле�

менти

Вода 18 13 21

Зволожувальний розчин 1 11 31

Рис. 4. Вплив часу збереження омагніченного 
зволожувального розчину на ККЗ



значення змочування після чого
активність розчину — його гідро�
фільна дія зменшується до ви�
хідних значень, що пояснюється
відновленням фізико�хімичних
властивостей зволожувального
розчину.

Таким чином омагнічування
призводить до суттєвої зміни ак�
тивності води та зволожуваль�
ного розчину щодо змочування
поверхні друкарської форми та
ОГТП.

Висновки

Досліджено вплив магнітного
поля на властивості зволожу�
вального розчину для офсетно�
го плоского друку та достатньо
висока довготривалість такої
обробки. Встановлено, що така
магнітна обробка сприяє змен�
шенню ККЗ для зволожувально�
го розчину, що принципово може
бути використано при удоско�
наленні технологічних процесів
офсетного плоского друку.
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