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Przewodnoæ elektryczna rodka zwil¿aj¹cego
Przewodnoæ elektryczna - parametr druku offsetowego?
Sk³ad dodatków do rodka zwil¿aj¹cego do druku offsetowego jest coraz bardziej z³o¿ony. Po¿¹dana
iloæ dodatku, dodawanego do wody wodoci¹gowej powinna w miarê mo¿liwoci wynosiæ 2%.
Taka iloæ dodatku powinna w rodku zwil¿aj¹cym spe³niaæ najró¿norodniejsze funkcje, jak np.
 regulowaæ i stabilizowaæ wartoæ pH
 dzia³aæ bakteriobójczo
 posiadaæ dzia³anie antykorozyjne w kontakcie rodka zwil¿aj¹cego z czêciami maszyn
 zabezpieczaæ p³ytê drukow¹ przed korozj¹
 pozwalaæ na obni¿enie zwartoci alkoholu w rodku zwil¿aj¹cym itd.
Dodatek do rodka zwil¿aj¹cego spe³nia optymalnie powy¿sze zadania, je¿eli jest dozowany zgodnie
ze wskazówkami producenta. Ten wymóg by³ przyczyn¹ powtarzaj¹cych siê coraz czêciej
postulatów stworzenia mo¿liwoci kontrolowania iloci dodatku w rodku zwil¿aj¹cym przy pomocy
nieskomplikowanej metody pomiarowej. W tym kontekcie najczêciej mówi siê o takich
parametrach, jak pH i przewodnoæ elektryczna. Ich pomiar jest nieskomplikowany i nie przysparza
¿adnych wiêkszych problemów technicznych.

Wartoæ pH

Wartoæ pH to liczba bez miana, charakteryzuj¹ca stê¿enie jonów wodoru, znajduj¹cych siê
w jakim medium lub inaczej kwasowoæ tego medium. Skala wartoci pH obejmuje zakres od
0 do 14. Wartoæ pH 7 oznacza, ¿e roztwór jest neutralny chemicznie. W druku offsetowym zakres
pH 5 okaza³ siê najkorzystniejszy pod wzglêdem technologicznym.
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Rys 1. Skala wartoci pH
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Dodatki do rodka zwil¿aj¹cego HYDROFIX i COMBIFIX dzia³aj¹ podobnie jak wiêkszoæ innych
dodatków do rodka zwil¿aj¹cego, znajduj¹cych siê w handlu. Stabilizuj¹ wartoæ pH w zakresie 5
i utrzymuj¹ go na poziomie najkorzystniejszym technologicznie niezale¿nie od czynników
zewnêtrznych, oddzia³ywuj¹cych na rodek zwil¿aj¹cy. Jednak taka, po¿¹dana zreszt¹
technologicznie charakterystyka dodatków do rodka zwil¿aj¹cego powoduje pewn¹ niedogodnoæ
pomiarow¹. W wypadku stosowania buforowych dodatków do wody odpada mo¿liwoæ okrelania
ich stê¿enia przy pomocy wartoci pH, poniewa¿ wartoæ pH nie zmienia siê proporcjonalnie do
iloci dodatku.

Przewodnoæ elektryczna

Pomiar przewodnoci elektrycznej umo¿liwia ocenê mo¿liwoci transportowania
³adunków elektrycznych w roztworze. rodkiem transportu ³adunków elektrycznych s¹ sole
rozpuszczone w roztworze, znajduj¹ce siê w nim w postaci jonów.
Wzrost iloci jonów, tzn. wzrost zawartoci soli w roztworze oznacza wzrost przewodnoci
elektrycznej roztworu. W zakresie stê¿enia, w³aciwym dla dodatków do rodka zwil¿aj¹cego, tzn.
0,5 - 5% przewodnoæ elektryczna roztworu ronie wprost proporcjonalnie do iloci dodatku.
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Rys.2 Przewodnoæ elektryczna w zale¿noci od iloci dodatku do rodka zwil¿aj¹cego
Tego rodzaju zale¿noæ predystynuje przewodnoæ elektryczn¹ do roli idealnego parametru
kontrolnego i sterowniczego oraz przyczynia siê do mo¿liwoci poszerzania oferty ju¿ istniej¹cych
przyrz¹dów do pomiaru stê¿enia, pracuj¹cych na tej zasadzie.
Jednak¿e praktyczne zastosowanie przyrz¹dów do pomiaru przewodnoci elektrycznej jest
ograniczone czynnikami, od dawna znanymi w praktyce, których nie mo¿na pomin¹æ w naszych
rozwa¿aniach.
Zale¿noæ od alkoholu izopropylowego
Dla uzyskania optymalnych warunków pracy alkoholowych zespo³ów wodnych konieczne jest
stê¿enie alkoholu izopropylowego w rodku zwil¿aj¹cym, wynosz¹ce od 5% do 15%. Izopropanol
mo¿na mieszaæ z wod¹ w dowolnej proporcji ale przy rozpuszczaniu alkoholu izopropylowego w
wodzie nie nastêpuje rozpad tego zwi¹zku na jony. Wynika z tego prosta konsekwencja, ¿e alkohol
izopropylowy nie mo¿e transportowaæ ³adunków elektrycznych w roztworze, na skutek czego
dodatek alkoholu izopropylowego do roztworu obni¿a jego przewodnoæ elektryczn¹.
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Przewodnoæ elektryczna w zale¿noci od stê¿enia alkoholu izopropylowego w roztworze
Zale¿noæ od zanieczyszczeñ w wodzie zwil¿aj¹cej
Podczas druku do obiegu wody zwil¿aj¹cej przedostaj¹ siê substancje obce, które mog¹
charakteryzowaæ siê przewodnoci¹ elektryczn¹ lub mog¹ jej nie mieæ. I tak na przyk³ad substancje
takie, jak zmywacze, kurz papierowy lub spoiwa farb drukarskich mog¹ obni¿aæ przewodnoæ
elektryczn¹ w podobny sposób, jak alkohol izopropylowy. Z kolei sk³adniki spoiwa, rozpuszczalne
w wodzie lub sk³adniki pow³oki papieru mog¹ podwy¿szaæ przewodnoæ elektryczn¹ rodka
zwil¿aj¹cego. Jednak¿e trudno mówiæ o ocenie ilociowej lub o wykresie graficznym wp³ywu
substancji tego rodzaju substancji na przewodnoæ elektryczn¹ roztworu wil¿aj¹cego, poniewa¿
po pierwsze trudno sklasyfikowaæ rodzaj i iloæ takich zanieczyszczeñ, a po drugie nie s¹ ³atwo
uchwytne w praktyce.
Inne zale¿noci
Je¿eli jakoæ wody zwil¿aj¹cej siê waha, to tym samym waha siê jej przewodnoæ elektryczna.
Równie¿ koncentrat dodatku do wody zwil¿aj¹cej mo¿e powodowaæ wahania przewodnoci ze
wzglêdu na zastosowanie do jego produkcji surowców technicznych. Ponadto temperatura wody
zwil¿aj¹cej mo¿e wp³ywaæ zarówno na wartoæ pH jak i na przewodnoæ elektryczn¹ roztworu.
Wp³yw temperatury mo¿na wyeliminowaæ, stosuj¹c przyrz¹dy pomiarowe, które maj¹ uk³ady
kompensacji temperatury.

Zastosowanie metod pomiarowych w praktyce
Pomiar wartoci pH
W zasadzie mo¿na wykonywaæ pomiar wartoci pH przy pomocy papierków lakmusowych. Jednak
zw³aszcza w roztworach buforowanych mo¿e dochodziæ do b³êdu pomiaru rzêdu 0,5 jednostki.
Z tego wzglêdu zaleca siê pomiar pH przy pomocy elektrycznego pehametru i szklanej elektrody.
Je¿eli przybli¿one ustalanie dodatku w roztworze wody zwil¿aj¹cej ma siê odbywaæ na podstawie
pomiaru wartoci pH, to nale¿y przede wszystkim wykonaæ krzyw¹ kalibracyjn¹.
W tym celu nale¿y wykonaæ roztwór, dodaj¹c do stosowanej wody wodoci¹gowej zdefiniowan¹
iloæ dodatku a nastêpnie zmierzyæ wartoæ pH (patrz rys. 1). Ustalona wartoæ pH pozwala na
przybli¿one okrelenie iloci dodatku.
Pomiar przewodnoci elektrycznej
Je¿eli ustalanie iloci dodatku ma siê odbywaæ na podstawie pomiaru przewodnoci elektrycznej,
to równie¿ w tym wypadku nale¿y wykonaæ krzyw¹ kalibracyjn¹. Wartoci przewodnoci, zmierzone
na podstawie zdefiniowanych iloci dodatku s¹ nanoszone na wykres (patrz rys. 2). Nastêpnie
nale¿y pobraæ próbkê rodka zwil¿aj¹cego z urz¹dzenia dozuj¹cego, która jeszcze nie by³a
w obiegu, nie jest jeszcze zanieczyszczona i nie zawiera alkoholu izopropylowego. Po ustaleniu
przewodnoci tej próbki mo¿na odczytaæ iloæ dodatku na podstawie krzywej kalibracyjnej.
W podobny sposób nale¿y kalibrowaæ przyrz¹dy pomiarowe, które zamiast wartoci przewodnoci
maj¹ cyfrow¹ skalê procentow¹. W celu szybkiego, orientacyjnego sprawdzenia rodka zwil¿aj¹cego
mo¿na w dalszym ci¹gu korzystaæ z pomiaru wartoci pH. W przeciwieñstwie do przewodnoci
elektrycznej pomiar wartocipH pozwala na bezporedni¹ ocenê technologicznej przydatnoci
wody zwil¿aj¹cej. Je¿eli w pojedynczych przypadkach jest konieczne dok³adne zbadanie iloci
iloci dodatku, mo¿na siê pos³u¿yæ pomiarem przewodnoci elektrycznej.
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