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Постановка проблеми
Процеси виробництва папе�

ру постійно удосконалюються.
Цьому сприяють політичні, еко�
номічні і соціальні реформи сус�
пільства, невпинний прогрес на�
уки і техніки.

Кожна галузь промисловості,
де за призначенням застосо�
вується папір, висуває особливі,
а, іноді, і унікальні вимоги до
складу волокнистої сировини і її
властивостей.

Саме призначення паперу
формує композиційний склад
паперової маси, з якої буде від�
ливатися папір, а також технічні
прийоми її підготовки і техно�
логічні процеси виробництва.

Взаємодія паперу і фарби у
поліграфічному виробництві дру�
кованої продукції будь�яким
способом визначається склад�
ними фізико�хімічними проце�
сами. Закріплення фарби і ста�
більність відбитка протягом пев�
ного, досить тривалого періоду,
який може сягати навіть декіль�

ка сотень років, забезпечується
в першу чергу структурою папе�
ру, його друкарсько�технічними
властивостями.

Завдання розробників ком�
позиційного складу паперу по�
лягає в забезпеченні стабіль�
ності формування відбитка без�
посередньо при нанесенні фар�
би, інтенсивного закріплення
шару, насиченості і мінімального
спотворення колірних характе�
ристик зображення. Однак, са�
ме газетний папір виготовля�
ється нині переважно з макула�
тури, тож його міцність має бути
забезпечена для необхідних умов
друкування в рулонних газетних
агрегатах продуктивністю до 80
тис. відбитків за годину.

Аналіз останніх 
досліджень
Останні публікації [1—3] тор�

каються питань формування
композиції паперової маси, що
забезпечує набір стандартних
характеристик — розривної дов�
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жини, стійкості до подвійних пе�
регинів, деформації при зволо�
жуванні і висушуванні, властиво�
стей волокнистих компонент па�
перової маси за умов, власне,
формування паперового полот�
на. Однак, ці матеріали не роз�
кривають властивостей сучас�
ного асортименту газетного па�
перу, що нині домінує на ринку
України.

Мета роботи — встановлен�
ня відповідності показника міц�
ності сучасного асортименту га�
зетного паперу діючим стандар�
там.

Результати проведеного 
дослідження
За базу обрано дані на роз�

ривну довжину, що регламен�
тується стандартами на газет�

ний папір ГОСТ 6445�74. Було
обрано три види газетного па�
перу кондопозький, маси 45
г/м2 (1); жидачівський, 45 г/м2

(2); офсетний, 60 г/м2 (3). Вип�
робування проводили на роз�
ривній машині РМБ�3, обробку
результатів за методичними ре�
комендаціями [4]. Зразки аклі�
матизували перед випробуван�
нями, відбір проб для дослі�
джень також здійснювали за ре�
комендаціями стандартів.

Як видно з рисунку, експери�
ментальні дані значно різняться
зі стандартними. Можна висло�
вити припущення, що склад па�
перової маси зазначених па�
перів готувався за технічними
умовами, розробленими вироб�
никами для здешевлення ви�
робництва, а також із застосу�
ванням макулатури не збагаче�

Діаграма співвідношення експериментальних та регламентованих
(стандартних) показників
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ної, наприклад, текстильними
або полімерними волокнами,
що і призвело до деякої втрати
міцності.

Відсутність постійного вхід�
ного контролю властивостей
паперу, що надходить на під�
приємства, зокрема, газетного,
дестабілізує друкарський про�
цес. Виникає необхідність регу�
лювання натягу для зменшення
частих обривів паперового по�
лотна, тиску і швидкості, жив�
лення фарби. Тобто, стохастич�
ність друкарського процесу зни�
жує його продуктивність. Окрім
цього, практична відсутність
рекламацій виробникам робить
ринок постачання паперу над�
звичайно зухвалим і неконтро�
льованим.

Тож необхідність нових де�
тальних випробувань властиво�
стей друкарського паперу, у то�
му числі й газетного, нині є акту�
альною проблемою. Необхідно
об’єднати зусилля розробників і
виробників паперу, постачаль�
ників і поліграфістів у напрямку
забезпечення високих унормо�

ваних показників. Для цього не�
обхідно провести спільні семі�
нари або конференції не лише в
межах поточних виставок, що
стали традиційними, але не за�
безпечують дієвості й носять,
здебільшого, рекламний харак�
тер. Спільні заходи повинні ви�
робити нові стандарти і реко�
мендації, однакові для всіх фігу�
рантів процесу.

Висновки
1. Проведені дослідження

показали, що міцністні власти�
вості сучасних, поширюваних на
українському ринку газетних па�
перів, дещо відрізняються від
стандартних, що спричинює сто�
хастичність друкарського про�
цесу, знижує його продуктив�
ність.

2. Висловлена ідея щодо
спільних заходів розробників і
виробників паперу, постачаль�
ників і поліграфістів для розроб�
ки нових стандартів і рекомен�
дацій для забезпечення високих
унормованих показників якості
газетного паперу.
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