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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗВОЛОЖЕННЯ

У ОФСЕТНОМУ ДРУЦІ

Встановлено новітні аспекти проблем зволоження дру2

карських форм у офсетному друці на підставі аналізу

взаємовпливу параметрів друкувальних і проміжних еле2

ментів форм, складу друкарської фарби і зволожувального

розчину, стану друкарського апарата, процесів підготовки

технологічних розчинів, їх автоматизації та комп’ютеризації.
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Постановка проблеми

Переваги автоматизації та

комп’ютеризації процесу друку�

вання і контролю параметрів

технологічних режимів та від�

битків у виробництві продукції

плоским офсетним друком

здебільшого зумовлені систе�

мами зволоження друкарських

машин, які характеризуються

різноманіттям конструкцій. На�

буває поширення безспиртове

зволоження, що зумовлено ско�

роченням застосування ізопро�

пилового спирту з екологічних

засад.

Підвищується попит на

оригінальні види поліграфічної

продукції, урізноманітнюються

їх конструкції, структурні еле�

менти і оформлення, що сприяє

поширенню гібридних техно�

логій, обладнання і матеріалів. 

Підвищення продуктивності

виробництва шляхом поєднань

в один цикл друкування і лаку�

вання, тиснення тощо вимагає

ретельного підбору всіх компо�

нент технологічного процесу.

Тож дослідження новітніх тен�

денцій удосконалення техно�

логічних процесів плоского оф�

сетного друку зі зволоженням

друкарських форм залишається

актуальним науковим завдан�

ням.

Аналіз попередніх 

досліджень

Проблеми зволоження сучас�

них друкарських форм та їх ти�

ражостійкість, друкарсько�

технічні властивості офсетних

полотнищ та їх фарбосприйнят�

тя, взаємодія фарби і зволожу�

вального розчину і її вплив на за�

безпечення технологічних ре�

жимів друкування, корегування

зволожувального розчину за до�

помогою буферних добавок, у
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т.ч. безспиртових, дослідження

процесів репродукування в ціло�

му і окремих його ланок ґрунтов�

но викладено в роботах [1–13].

В них деталізуються причини і

явища, способи корегування,

сутність перетворень, засоби

вдосконалення, що відображає

вирішення окремих аспектів.

Однак недостатньо увиразнено

новітні методи і засоби удоско�

налення технології плоского оф�

сетного друку зі зволоженням,

що сприяє підвищенню продук�

тивності виробництва.

Мета роботи

Мета даного дослідження —

встановлення новітніх аспектів

удосконалення процесів зволо�

ження у плоскому офсетному

друці.

Результати проведених 

досліджень

Головне завдання зволожу�

вального апарата — забезпе�

чення нанесення рівномірного

тонкого шару зволожувального

розчину на друкарську форму.

Саме рівномірний шар визначає

взаємодію розчину з фарбою на

поверхні форми, що не завжди

унормовується і стабілізується.

Тож в цілому ЗА різняться за ме�

тодом подачі розчину (контакт�

ний, безконтактний); цикліч�

ністю роботи (безперервний,

дискретний); методом нанесен�

ня вологи на проміжні елементи

(на форму чи у фарбовий апа�

рат); видом зволожувального

розчину (водний, спиртовий,

універсальний).

Контактні зволожувальні апа�

рати класичних конструкцій, які

наносять розчин (як правило,

водяний) безпосередньо на

форму, інерційні, характеризу�

ються потребою нагромадження

вологи на поверхнях накочу�

вальних валиків. Вони не забез�

печують рівномірного нанесен�

ня ЗР, нерідко до цього спричи�

няється мікроклімат цеху. Такі

апарати вимагають кваліфікова�

ного обслуговування, своєчас�

ної профілактики та контролю.

Тканинне облямування (чохли)

легко забруднюється фарбою та

паперовим пилом. Часточки

фарби та паперу потрапляють у

резервуари із розчином, а

звідти на форму, порушуючи

процес друку.

Можливість забезпечити

суцільний шар вологи на формі

— головна перевага апаратів

контактного типу, що пояснює

їхнє широке застосування, не

дивлячись на недоліки порівня�

но з безконтактними.

Надходження розчину у без�

контактних зволожувальних апа�

ратах стабільне, бо не залежить

від мікроклімату цеху. Тут мож�

ливе корегування подання роз�

чину по всій ширині форми. Не�

доліки — підвищена корозій�

ність і можливість нагромаджен�

ня вологи у вигляді крапель, а не

у вигляді суцільного шару, як у

контактних.

Відсутність спеціальних обо�

лонок (чохлів) на накочувальних

валиках у спиртових апаратах

робить їх малоінерційними (май�

же, як безконтактні). У деяких

конструкціях розчин подається

через фарбовий апарат, тоді га�

баритні розміри друкувальних

секцій дещо зменшуються.

Загалом для всіх систем зво�

ложення чітко прослідковується

тенденція підготовки води, зво�

ложувального розчину та ре�
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тельної очистки систем зволо�

ження, а саме оснащення при�

ладами для безперервної очи�

стки розчину та здійснення опе�

рацій контролю ступеня його за�

бруднення за зміною електроп�

ровідності розчину [2, 3,13–15].

За підвищеної адгезії та в’яз�

кості друкарської фарби маши�

ни із традиційними системами

зволоження мають певну пере�

вагу, бо в них дещо завищена

кількість розчину, що подається.

Задля забезпечення стабільно�

го балансу «фарба—волога» ці

машини вимагають більшого

шару фарби на формі (за раху�

нок високої в’язкості фарби).

Натомість підвищена подача

розчину за малої кількості фар�

би викликає зниження інтенсив�

ності відбитку, його блідість.

Використання фарб низької

в’язкості на машинах з контакт�

ним зволоженням спричи�

няється до виникнення емульсії

«фарба у воді», що призводить

до «зажирювання».

Для машин із спиртовим зво�

ложенням потрібні фарби зі зни�

женою адгезією (липкістю).

Спиртове зволоження працює з

тоншим шаром розчину і,

відповідно, з більш тонкими ша�

рами фарби. Завищена подача

фарби викликає її збільшення на

відбитку, внаслідок чого зни�

жується швидкість закріплення.

В цілому, недостатність во�

логи викликає «зажирювання»

фарбою проміжних елементів,

що призводить до появи фону

чи вуалі на відбитках, а зави�

щення її кількості порушує влас�

тивості фарби, призводить до

розмитості зображення та пога�

ного відтворення тонких

штрихів, дрібних деталей. Тож

стабільність балансу «фарба—

волога» — важливий фактор ви�

сокоякісного друку. Надзвичай�

но ефективним засобом підтри�

мання параметрів спиртового і

безспиртового зволоження є

пристрої автоматизованого уп�

равління товщиною плівки роз�

чину на формі. Вже на перших

стадіях роботи збалансовується

склад водно�фарбової емульсії,

унормовані відхилення оптичної

густини і колірних характерис�

тик відбитків підтримуються уп�

родовж накладу.

Удосконалення систем

вимірювання і підтримання тов�

щини плівки зволожувального

розчину — важливий сучасний

напрям, що  підтверджують до�

слідження, викладені в [10–

19].

У друкарському контакті під

час друкування плівка зволожу�

вального розчину у проміжках

між валиками, офсетним

циліндром та друкарською фор�

мою постійно виникає та руй�

нується, перебуваючи в не�

стабільному стані. Інтервали ча�

су між руйнацією старих та ство�

ренням нових плівок розчину за�

лежать від швидкості друку і мо�

жуть сягати до 0,01 с. Отже,

ефективним у конкретний мо�

мент друку є динамічний по�

верхневий натяг емульсійної

плівки, який вище статичного,

зрівноваженого, середньо

потрібного. Особливо важливо

забезпечити оптимальний ре�

жим зволоження під час багато�

фарбового друку, насамперед,

під час друку «по сирому»,

оскільки порушення умов

зволоження можуть викликати

«затінювання» друкарських

форм, надмірне емульгування
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фарби, перетискування та неви�

сихання фарб, а надалі — не�

суміщення фарб та різновід�

тінковість відбитків.

Найважливішими показника�

ми, які характеризують власти�

вості розчину і тому активно

впливають на ефективність зво�

ложування та якість відбитків, є

поверхневий натяг, кислотність,

електропровідність. Ці показни�

ки, в свою чергу, залежать від

складників розчину.

У принципі, можна досягнути

добрих результатів, якщо для

зволожувального розчину вико�

ристати навіть без будь�яких

інших складників воду з водого�

ну. Однак, через високий по�

верхневий натяг (70–75 мН/м)

кількість чистої води, потрібної

для зволоження форм, буде

значно більшою, аніж треба,

щоб забезпечити гідрофільність

проміжних елементів.

Значний вплив на власти�

вості розчину і, головне, на його

буферність, а отже, на поведінку

під час друку, має природа во�

ди, зокрема, її жорсткість. За

концентрації гідрокарбонатів

понад 250 мг/л різко змен�

шується буферна ємність роз�

чину, а показник рН стає лужним

і нестабільним. Жорсткість води

в межах 2,5–3,8 ммоль/л зумов�

лює локальне не сприйняття

фарби поверхнею фарбових ва�

ликів та закочування фарбою

валиків зволожувального апара�

та. За умови великої кількості

кальцієвих або магнієвих суль�

фатів чи хлоридів у розчині мо�

жуть утворюватися нерозчинні

жирні кальцієві чи магнієві мила,

які згодом осідають на формі,

офсетному полотнищі, на по�

верхні валиків.

Удосконалення процесів зво�

ложення полягає у визначенні

хімічного складу вживаної води,

а вже потім прийняття рішення

щодо її використання на вироб�

ництві. А далі дотримання

послідовних дій з підготовки во�

ди, аналізу сучасного асорти�

менту концентратів для приго�

тування зволожувальних роз�

чинів та добавок для регулюван�

ня їх властивостей залежно від

характеристик води та техно�

логічного середовища дру�

карського контакту, структури

задруковуваних матеріалів і сю�

жетності зображень, та прий�

няття рішення щодо того чи

іншого компоненту.

Важливим аспектом удоско�

налення систем і процесів зво�

ложення в офсетному друці є

застосування антибактеріаль�

них добавок для забезпечення

тиражної стабільності дру�

карських форм під час друку�

вання та підвищення еко�

логічності, мінімізації шкідливо�

го впливу на людину та сферу її

діяльності при зберіганні й вико�

ристанні поліграфічної та паку�

вальної продукції, що представ�

лено в роботах [20–22]. Важли�

во при цьому забезпечити

стабільність показників кислот�

ності, електропровідності і за�

гальної мінералізації зволожу�

вального розчину, що є актуаль�

ним для розв’язання еко�

номічних і соціальних проблем

для забезпечення виробництва

екологічної поліграфічної і

пакувальної продукції.

Висновки

1. Проаналізовано сучасний

стан проблем і перспектив

вдосконалення процесів зволо�
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ження в офсетному друці і виз�

начено актуальність для вироб�

ництва різноманітної за кон�

струкцією, структурними еле�

ментами і оформленням полі�

графічної і пакувальної про�

дукції.

2. Встановлено, що важли�

вим сучасним напрямом дос�

ліджень є удосконалення сис�

тем вимірювання і підтримання

товщини плівки зволожувально�

го розчину на проміжних еле�

ментах форми і валиках зволо�

жувального апарата для за�

безпечення стабільних унор�

мованих характеристик від�

битків упродовж друкування на�

кладу.

3. Встановлено застосування

антибактеріальних добавок для

забезпечення тиражної стабіль�

ності друкарських форм під час

друкування та підвищення еко�

логічності виробництва, що

сприяє підвищенню продуктив�

ності систем і процесів зволо�

ження в офсетному друці.
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Установлены новейшие аспекты проблем увлажнения

печатных форм в офсетной печати на основе анализа

влияния параметров печатающих и пробельных элементов,

состава печатной краски и увлажняющего раствора,

Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І   П Р О Ц Е С И

11

IS
S

N
 2

0
7

7
�7

2
6

4
.—

 Т
е

х
н

о
л

о
гі

я
 і

 т
е

х
н

ік
а

 д
р

у
к

а
р

с
тв

а
.—

 2
0

1
6

.—
 №

 2
(5

2
)



состояния печатной машины, процессов подготовки

технологических растворов, их автоматизации и

компьютеризации.

Ключевые слова: офсетная печать; увлажняющий раствор;

печатная краска; офсетная печатная форма; офсетная

печатная машина; процессы подготовки растворов;

автоматизация и компьютеризация производства.

There are latest aspects of problems of dampening printing

plates in offset printing based on the analysis of the influence

of the parameters of plate’s elements, of printing ink and damp2

ening solution components, the state of printing machine,

preparation of technological solutions, of their automation

and computerization.

Keywords: offset printing; dampening solution; printing ink;

offset printing plate; offset printing machine; solutions’s prepa2

ration processes; automation and computerization of produc2

tion.

Рецензент — О. І. Хмілярчук, к.т.н.,

доцент, НТУУ «КПІ»

Надійшла до редакції 03.05.16
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