
Постановка проблеми

Офсетний друк на сьо�

годнішній день є загальновиз�

наним промисловим способом

друку, що забезпечує найвищу

якість різноманітної полігра�

фічної продукції [1]. Основні пе�

реваги офсетного друку,

порівняно з іншими способами,

такі: впровадження досить гнуч�

ких і ефективних варіантів фор�

много виробництва; поліпшення

якості і поява нових витратних

матеріалів — паперу, фарб, оф�

сетних гумотканинних полотен і

формних пластин; наявність ви�

сокопродуктивного та техно�

логічно гнучкого друкарського

обладнання; висока якість

відтворення текстової та

графічної інформації; інтенсив�

не використання електронної,

лазерної та обчислювальної

техніки на всіх стадіях підготов�

ки видання до друку і протягом

друкарського процесу; широке

впровадженням систем стан�

дартизації та оптимізації [1].

Цей спосіб друку став еталоном

якості завдяки тому, що в тра�

диційному офсетному друці не�

обхідно дотримання ряду за�

гальних технологічних умов. Од�

на з яких це — правильно

підібрати та підготувати компо�

ненти системи задруковуваний

матеріал—фарба—друкарська

форма—зволожувальний роз�

чин. Для отримання якісних

відбитків офсетні друкарські

фарби повинні мати певні дру�

карські властивості і відповідати

ряду технологічних вимог, окрім

цього розроблений процес по�

винен сприяти підвищенню про�

дуктивності технологічного про�

цесу за рахунок впровадження

автоматизації та стандартизації

системи підготовки та подачі

фарби до друку, тому розробка

процесу підготовки фарб для

офсетного друку є актуальним
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В данной статье представлен анализ динамики развития

офсетных красок, проведен патентный поиск глубиной

15 лет. Рассмотрен процесс подготовки краски для офсет4

ной печати, определены и систематизированы основные

факторы влияния на качество подготовки краски для офсетной

печати. Представлено причинно4следственную диаграмму.

Analyses the development of offset printing inks has been pre4

sented in this article. The patent search has carried out

of 15 years depth. The main factors of preparation offset

printing inks quality have been defined and systematized.

The diagram as a technological operation of cause4sequent con4

nection has been formed.



завданням і потребує виконання

комплексу досліджень. 

Аналіз попередніх 

досліджень

У багатьох публікаціях, зок�

рема, у роботі [1] наголо�

шується на тому, що викорис�

тання офсетного друку забезпе�

чує високу якість відтворення

продукції, а також характери�

зується високим рівнем автома�

тизації виробництва з широким

впровадженням систем оп�

тимізації та стандартизації тех�

нологічного процесу.

У роботі [2], досліджується

склад та структура друкарської

фарби, встановлені основні вла�

стивості фарби та їх вплив на

якість відтворення полігра�

фічного відбитку та техно�

логічний процес друку. Прове�

дено класифікацію фарб за�

лежно від складу та способу

друку.

Автори робіт [3, 4] розгляда�

ють процес підготовки фарби до

друку, складання рецептури та

приготування фарби спеціаль�

ного кольору з вибором та

обґрунтуванням необхідного

обладнання та контрольно�

вимірювальних засобів. Крім то�

го, останнім часом все частіше

офсетним друкарням доводить�

ся вирішувати задачу друку оф�

сетними фарбами зі спеціаль�

ними оптичними властивостями

в поєднанні з різними задруко�

вуваними матеріалами [5].

Також проводилися дослі�

дження структури ринку витрат�

них матеріалів України, шляхом

проведення анкетування [6],

визначено основні проблеми та

перспективи поліграфічної га�

лузі. 

Аналіз робіт з розглядуваної

теми показав, що питання оп�

тимізації процесу підготовки

фарби для офсетного друку, що

безпосередньо впливає на

якість друкованої продукції, є

актуальним завданням, що по�

требує детального дослідження

та формування системного

підходу для його вирішення.

Мета роботи

Метою даної роботи є

аналітичне дослідження офсет�

них фарб і їх підготовки до дру�

ку, визначення та системати�

зація факторів впливу на якість

підготовки фарби для офсетно�

го друку. 

Результати проведених 

досліджень

Друкарська фарба — це

складна колоїдна система,

твердою фазою якої є високо�

дисперсні пігментні частинки,

які рівномірно розподілені і

стабілізовані у середовищі

рідкої в’яжучої речовини [2]. Су�

часна друкарська фарба повин�

на володіти цілим комплексом

суперечливих властивостей, які

важко сумістити в одній фарбі:

міцність до стирання, висока

швидкість закріплення на за�

друковуваному матеріалі, висо�

ка в’язкість і низька липкість,

відсутність відмарювання у

стосі, стабільність фарби у дру�

карській машині. Пігменти за�

безпечують, головним чином,

оптичні характеристики фарб,

крім того впливають на їх фізи�

ко�хімічні властивості. В’яжучі

речовини надають фарбі дру�

карських властивостей [2]. 

Отже, основними завданням,

які вирішуються на сьогоднішній
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день є вдосконалення складу,

структури офсетних фарб, роз�

роблення оптимальних методів і

засобів їх підготовки, контролю

та використання в поліграфічній

галузі.

Основною частиною роботи

було проведення патентного

пошуку за допомогою веб�ре�

сурсів (http://ep.espacenet. і

http://www1.fips.ru), розробле�

но регламент пошуку, який відо�

бражає предмет і зміст пошуку,

мету (аналізувати тенденцію

розвитку фарб для офсетного

друку), ретроспективність 15

років, країни — Японія, США,

Китай, Німеччина, Франція.

Предмет пошуку складав такі

питання: склад офсетних фарб,

способи та особливості викори�

стання фарб, обладнання та ма�

теріали, для яких використову�

ються офсетні фарби, методи та

засоби контролю властивостей

фарб. При аналізі патентної

інформації було опрацьовано 72

патенти. Визначено таке

співвідношення знайдених па�

тентів відповідно до тематики

пошуку:

— склад офсетної фарби,

вплив складу та домішок на її

властивості — 58,3 %;

— технологія підготовки та

нанесення фарби — 27,7 %;

— обладнання — 7,1 %;

— методи та засоби контро�

лю — 6,9 %.

Збільшення кількості

публікацій патентів за останні

роки свідчить про стрімкий роз�

виток офсетного способу друку і

офсетної друкарської фарби як

складової цього процесу. Знач�

на частина публікації патентів

присвячена вдосконаленню

складу фарб, що сприяє покра�

щенню їх характеристик, еко�

номічності та екологічності про�

цесу створення та використання

фарб. Інша частина патентів

присвячена використанню

різних домішок для забезпечен�

ня необхідних властивостей

фарб при їх використанні для

різного обладнання та задруко�

вуваних матеріалів. В останні

роки збільшується кількість

публікації патентів, присвячених

програмному забезпеченню,

методам та засобам контролю

властивостей офсетних фарб,

що свідчить про актуальність

дослідження цих питань. 

На підставі аналізу фахової

науково�технічної літератури,

періодики та інтернет�ресурсів

визначено основні вимоги, які

висуваються до поліграфічного

відбитку, а саме: точність

відтворення оригіналу; яс�

кравість і насиченість; стійкість

до сонячного світла, вологи, ме�

ханічних пошкоджень в процесі

експлуатації. Окрім того, оф�

сетні фарби повинні мати цілий

комплекс друкарсько�технічних

властивостей: відповідати типу і

конструкції друкарського об�

ладнання, швидкості друкуван�

ня та якості матеріалу.

Процес підготовки фарби

для офсетного друку передба�

чає виконання наступних функ�

цій: вхідний контроль якості

фарби; складання колірних ре�

цептур і безпосереднє приготу�

вання фарби; підбір фарб для

конкретних задруковуваних ма�

теріалів з урахуванням їх

сумісності та забезпечення не�

обхідних споживчих властивос�

тей продукції; використання

домішок для коригування влас�

тивостей друкарської фарби;
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коригування друкарської фар�

би, враховуючи експлуатаційні

характеристики друкарської ма�

шини; дотримання графіка, що

позв’язує підготовку фарби з

графіком роботи і налаштуван�

нями друкарської машини.

При виконанні досліджень

було розроблено та побудовано

причинно�наслідкову діаграму

(див. рис.). Побудована діагра�

ма Ісікави дозволяє передбачи�

ти можливі причини неякісного

виконання операції, що в по�

дальшому впливає на весь тех�

нологічний процес.

Як видно з рис., основними

факторами, які вливають на

якість проведення даної техно�

логічної операції є: матеріали,

що використовуються, техно�

логія підготовки фарби, облад�

нання, персонал та цехові умо�

ви. Для визначення вагомості

впливу кожного із факторів було

проведено експертне дослі�

дження методом попарного

порівняння, та встановлено, що

найвагоміший вплив на якість

підготовки фарби для офсетно�

го друку, за результатами опи�

тування експертів, мають 3 фак�

тора: матеріали, технологія та

обладнання.

Врахування даних факторів

покращує якість проведення

операції підготовки фарби для

офсетного друку, сприяє вико�

ристанню оптимальних методів і

засобів контролю та корегуван�

ня властивостей друкарської

фарби, що сприяє підвищенню

якості друкованої продукції.

Висновки

В результаті проведених

аналітичних досліджень та па�

тентного пошуку, глибиною 15

років, можна стверджувати, що

розвиток офсетного друку та

офсетних фарб, як складової

цього процесу, стрімко розви�

вається у напрямку підвищення

продуктивності технологічного

процесу та якості поліграфічно�

го відбитку, і оптимізація проце�

су підготовки фарби для офсет�

ного друку є невід’ємною части�

ною цього процесу.

За результатами проведено�

го аналізу визначено ряд основ�

них факторів, що впливають на

процес підготовки фарби для

офсетного друку, їх відображе�

но на причинно�наслідковій

діаграмі. 

Подальші дослідження бу�

дуть спрямовані на дослідження

та виявлення оптимальних ме�

тодів, засобів контролю та кори�

гування властивостей дру�

карської фарби та розроблення

детального алгоритму підготов�

ки фарби для офсетного друку. 
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