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Przewrót w opakowaniach farb drukarskich

Wstêp
Od momentu wynalezienia i w miarê ich doskonalenia farby drukarskie pakowano
w ró¿ne typy opakowañ, które mia³y spe³niaæ ró¿ne funkcje. Miêdzy innymi
opakowanie powinno zapobiegaæ zasychaniu farby lub je minimalizowaæ, ma za
zadanie informowaæ o zawartoci puszki i umo¿liwiaæ dawkowanie farby
odpowiednio do wykonywanego zlecenia. Z biegiem czasu i w miarê wprowadzania
ró¿nych technik druku powstawa³y ró¿ne typy opakowañ farb drukarskich ale ci¹gle
dominuje okr¹g³a metalowa puszka, od roku 1965 pakowana pró¿niowo
i najczêciej zawieraj¹ca okr¹g³y arkusz woskowanego papieru, cile przylegaj¹cy
do powierzchni farby aby zapobiec tworzeniu ko¿ucha. Dotyczy to oczywicie takich
technik druku jak arkuszowy druk wypuk³y, offset arkuszowy i sitodruk. Ze wzglêdu
na budowê farb drukarskich a zw³aszcza ze wzglêdu na charakterystyczn¹ lepkoæ,
po¿¹dan¹ przy nak³adaniu na pod³o¿e drukowe i zapewniaj¹c¹ przyczepnoæ do
niego problemem jest zawsze staranne opró¿nienie puszki z farby. Choæby
najstaranniejsze wyjmowanie farby szpachl¹ powoduje, ¿e wewn¹trz puszki zawsze
pozostaje spora iloæ farby, przeznaczona z góry na straty. Innym wa¿nym
problemem jest przechowywanie farby w napoczêtych puszkach. £atwo sobie
wyobraziæ, co dzieje siê na przyk³ad z farb¹ o kolorze spoza triady, jeli
z kilogramowej puszki zu¿yto tylko czêæ a szansa na druk identycznym kolorem
mo¿e siê urzeczywistniæ dopiero za rok lub jeszcze póniej. Nawet jeli siê
szczêliwie zdarzy, ¿e po jakim czasie nast¹pi powtórzenie zlecenia to nale¿y
siê zawsze liczyæ z mo¿liwoci¹ strat ze wzglêdu na ko¿uch. W innych technikach
druku sytuacja jest nieco lepsza z dwóch zasadniczych powodów. Zarówno we
wklês³odruku jak i drukowaniu fleksograficznym mamy do czynienia z farbami
stosunkowo rzadkimi, o lepkoci kilkudziesiêciu sekund, które ³atwiej pompowaæ
do ka³amarza farbowego, unikaj¹c strat na skutek pozostawania resztek farb na
ciankach. W obu rodzajach zwojowego drukowania offsetowego mo¿liwe jest
stosowanie odpowiednich pomp, które osadzone na ruchomym wieku beczki
i dzia³aj¹c na zasadzie podcinienia powoduj¹ wyciskanie stosunkowo gêstej
farby z beczki do ka³amarza farbowego. Taki sposób pompowania farby pozwala
na wzglêdnie dok³adne opró¿nienie beczki unikniêcie wiêkszych strat farby.
System ten mo¿na by³oby porównaæ do olbrzymiej strzykawki choæ w tym wypadku
na ruchome wieko beczki dzia³a si³a podcinienia od wewn¹trz, natomiast na t³ok
strzykawki dzia³a si³a z zewn¹trz. W wypadku offsetowych i typograficznych farb
rotacyjnych korzystniejszy jest tak¿e stosunek resztek farby do objêtoci opakowañhoboków, beczek lub kontenerów. Zalety takiej metody opró¿niania opakowañ
z farby drukarskiej s¹ niew¹tpliwe. Tylko kwesti¹ czasu by³o zaadaptowanie tego
sposobu przenoszenia arkuszowych farb offsetowych do ka³amarza farbowego
maszyny offsetowej. Nowy sposób konfekcjonowania arkuszowych
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farb offsetowych w tubach, wyciskanych pneumatycznie lub rêcznie jest
wydarzeniem godnym uwagi z wielu i powodów i równie donios³ym jak
wprowadzenie pró¿niowego pakowania farby offsetowej w puszki blaszane, które
od trzydziestu lat jest norm¹ w produkcji arkuszowych farb graficznych.
Nowy, tubowy system pakowania farb drukarskich
Pierwsze próby zracjonalizowania opakowañ farb drukarskich zaprezentowano
ju¿ podczas targów poligraficznych DRUPA 95. Zwiedzaj¹cy mogli ogl¹daæ
najró¿niejsze systemy opakowañ takich firm jak K+E, Gebr. Schmidt, van Son
i O+R Inktchemie, które wprawdzie wywo³a³y spore zainteresowanie klientów ale
nie utrzyma³y siê d³u¿ej na rynku. Ju¿ wtedy by³o oczywiste, ¿e automatyczne
systemy nape³niania ka³amarzy farbowych s¹ nieuniknionym krokiem w dziedzinie
racjonalizacji arkuszowego drukowania offsetowego. Za ich wprowadzeniem
przemawia³y tak¿e wzglêdy ekonomiczne oraz zalety tubowego pakowania
i opró¿niania farb offsetowych. Nowy system, zaprezentowany przez firmy Michael
Huber München i K+E na konferencji prasowej w Bad Boll 21 czerwca 1996
odznacza siê nastêpuj¹cymi zaletami:
 mo¿liwoci¹ automatyzacji offsetowego drukowania arkuszowego, eliminowaniem
pracoch³onnych prac pomocniczych i redukcj¹ kosztownych materia³ów
pomocniczych i czyciwa
 optymalnym opró¿nianiem tub zawieraj¹cych farbê drukarsk¹, poniewa¿ w
porównaniu do tradycyjnych ju¿ puszek pakowanych pró¿niowo w tubie pozostaje
tylko oko³o 10 g resztek farby (0,5%), co oznacza ni mniej ni wiêcej tylko znakomite
wykorzystanie farby drukarskiej
 mo¿liwoci¹ ³atwego przechowywania napoczêtej tuby, w której nie ma ¿adnej
mo¿liwoci powstawania ko¿ucha na farbie. Napoczête tuby mo¿na bez problemu
wykorzystaæ do koñca w dowolnym czasie.
 redukcj¹ resztek farb w ka³amarzu farbowym. Ze wzglêdu na pneumatyczny
uk³ad sterowniczy do ka³amarza farbowego doprowadza siê tylko tyle farby, ile
jej do drukowania potrzeba, dlatego te¿ radykalnie zmniejsza siê iloæ resztek
farby po druku.
 widocznoci¹ zawartoci tuby, co z góry eliminuje pomy³ki przy pobieraniu farby
z magazynu. Mimo to firma MHM utrzymuje dotychczasowy, dziewiêciokolorowy
system etykietowania opakowañ.
 niewielkimi kosztami inwestycji w nowy system opró¿niania opakowañ tubowych.
W zale¿noci od wybranego systemu wyciskania farby z tuby koszty inwestycji,
przypadaj¹ce na 1 zespó³ drukuj¹cy zamykaj¹ siê w granicach od 1.400 z³ do
2.130 z³.
Rêczne wyciskanie tuby specjalnym pistoletem jest najtañsze i kosztuje oko³o
250 z³.
 stworzeniem mo¿liwoci budowy nowych systemów zespo³ów farbowych przez
maszynowe opró¿nianie opakowania farby drukarskiej. Dopiero wprowadzenie
tub z farb¹ drukarsk¹ da³o producentom maszyn drukuj¹cych mo¿liwoæ
projektowania i konstruowania zdefiniowanego i precyzyjnego dawkowania farby
do zespo³u farbowego.
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Pora wiêc na nieco dok³adniejsze zaprezentowanie nowego systemu.
Tuby z farbami drukarskimi
Nowy typ opakowania farb drukarskich sk³ada siê z trzech czêci, wykonanych
z takiego samego materia³u
 korpusu tuby o pojemnoci 2 kg farby
 t³oka do wyciskania farby z tuby oraz
 zakrêtki.
Tuba z farb¹ dostarczona przez producenta jest gotowa do natychmiastowego
u¿ytku. Wystarczy tylko odkrêciæ nakrêtkê.
Dane techniczne
Materia³
Wysokoæ tuby
Srednica
Ciê¿ar pustej tuby
Pojemnoæ
Sposób zamykania tuby
Otwór wylotowy farby
T³ok wyciskaj¹cy farbê
Resztka farby po ca³kowitym
opró¿nieniu tuby
Czêciowe opró¿nianie tuby

przezroczysty polipropylen
360 mm ³¹cznie z nakrêtk¹
wewnêtrzna 96 mm, zewnêtrzna 99 mm
oko³o 175 g
2 kg offsetowej farby drukarskiej
nakrêtka wielokrotnego u¿ytku
krzy¿owy otwór wylotowy, nacinany laserowo
lekko sto¿kowaty t³ok z 2 piercieniami
zgarniaj¹cymi, zapewniaj¹cy wyciskanie farby
bez resztek na ciankach
oko³o 10 g farby (0,5% pojemnoci tuby)
tak, ale po wyciniêciu czêci farby nale¿y
ponownie hermetycznie zakrêciæ nakrêtkê
aby na wypadek d³u¿szego przechowywania
farby nie powstawa³ ko¿uch

Opakowania zbiorcze farb w tubach
Farby s¹ pakowane w kartony po 6 tub z zawartoci¹ 2 kg farby ka¿da = 12 kg
farby. Istnieje mo¿liwoæ zró¿nicowanego pakowania ró¿nych rodzajów farby
w jednym kartonie, przyk³adowo komplet farb triadowych i/ lub farb HKS.
Tubowy system pakowania farb offsetowych = lepsze wykorzystanie farb
w drukarniach offsetowych
Drukarñ nie omijaj¹ aktualne problemy ekologiczne i ekonomiczne. Musz¹ byæ
tak¿e konkurencyjne pod ka¿dym wzglêdem: czasowym, jakociowym
i ekonomicznym. Partnerzy sektora produkcji farb graficznych, zarówno producenci
jak i dostawcy chc¹ dotrzymaæ kroku przemys³owi poligraficznemu, oferuj¹c
rozwi¹zania praktyczne powy¿szych problemów, nêkaj¹cych drukarnie offsetowe.
O korzyciach ze stosowania tubowego systemu pakowania arkuszowych farb
offsetowych by³a ju¿ mowa - pora teraz na konkrety.
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Porównajmy efekty konwencjonalnego i tubowego pakowania farb.
Resztki farb
Resztki farb w opakowaniu
Straty farby w wypadku przechowywania napoczêtego opakowania

w puszce
o poj. 2,5 kg
50 g = 2%

w tubie
o poj. 2 kg
10 g = 0,5%

2 - 5%
rednio 3%

0%
rednio 0%

Straty farb na skutek przechodzenia
z koloru na kolor na jednym zespole
farbowym w zale¿noci od zamówienia 2 - 3%
rednio 2,5%
Resztki farb ogó³em
7,5%
Potencjalne oszczêdnoci
-

1 - 2%
rednio 1,5%
2%
5,5%

Pocz¹wszy od jesieni 96 bêdziemy dostarczaæ na rynek nastêpuj¹ce rodzaje
farb w tubach:
 offsetowe arkuszowe farby triadowe
najpopularniejszych serii farb
 offsetowe arkuszowe farby czarne
farby triadowe i najczêciej
stosowane specjalne farby czarne
 farby HKS® do offsetu arkuszowego
wszystkie kolory w wersji K na
papiery powlekane i N na
papiery naturalne
Tubowy system pakowania farb obejmie w przysz³oci
 offsetowe arkuszowe farby specjalne
w systemie PANTONE®
kolory firmowe i markowe
 inne produkty: do druku gazetowego
offsetu rolowego
druku formularzy bez koñca
Urz¹dzenia do wyciskania farby z tuby
Do wyciskania farby z tuby mo¿na stosowaæ ró¿ne rodzaje urz¹dzeñ: dwa
mechaniczne i jedno rêczne. Producenci tych urz¹dzeñ oferuj¹ obszerny materia³
informacyjny i szczegó³owe instrukcje obs³ugi.
Poni¿ej krótkie opisy poszczególnych typów.
Pompa handy-fill firmy BVS
Jest to urz¹dzenie do rêcznego opró¿niania tuby sprê¿onym powietrzem. Pompa
handy-fill pracuje pneumatycznie i mo¿na j¹ pod³¹czyæ przez reduktor cinienia
do ka¿dego istniej¹cego uk³adu sprê¿onego powietrza. Posiada zwart¹ konstrukcjê
i jest tylko niewiele wiêksza od samej tuby. Handy-fill jest dostarczana przez
producenta z indywidualnie uzgadnianym mocowaniem pompy.
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Mo¿na j¹ stosowaæ do ka¿dego rodzaju maszyn arkuszowych. Stosowanie pompy
niezwykle u³atwia jej niewielki ciê¿ar, wynosz¹cy tylko 1,5 kg bez tuby. Wystarczy
zdj¹æ pompê z uchwytu, umieciæ j¹ nad ka³amarzem farbowym i równomiernie
rozprowadziæ farbê. Równie komfortowy jest skuteczny zasiêg urz¹dzenia ze
wzglêdu na spiralny w¹¿ doprowadzaj¹cy sprê¿one powietrze. Wystarczy wcisn¹æ
przycisk i nastêpuje wyciskanie farby z tuby. natychmiast po zaprzestaniu
wyciskania ustaje równie¿ dzia³anie sprê¿onego powietrza na t³ok tuby i nie
wystêpuje bezw³adne wyciekanie farby z tuby. Przy pomocy adapterów
pneumatycznych mo¿na eksploatowaæ do omiu pomp handy-fill, zasilanych
z jednego przewodu sprê¿onego powietrza.
BVS Grafische Technik GmbH
Schwalbenstraße 7 · D-86391 Stadtbergen
Tel.: 0.049 (821) 43 02-0 · fax 0.049 (821) 43 11 81

System A zasilania farb¹ wyciskan¹ z tub
Firma LIGHT CARTOUCHE
Krótki opis systemu
System A zasilania ka³amarzy farbowych farb¹ wyciskan¹ z tub pracuje
pneumatycznie. Mo¿na go pod³¹czaæ do istniej¹cego uk³adu sprê¿onego powietrza
lub do indywidualnego kompresora. Farba jest wyciskana t³okiem w tubie, na który
naciska cylinder systemu A, na który z kolei oddzia³ywuje obustronnie sprê¿one
powietrze od 1 do 10 bar. Zasilacz pracuje w trzech po³o¿eniach roboczych:
zasilanie - stop - z powrotem. Zaskokowy regulator cinienia z manometrem
umo¿liwia obs³uguj¹cemu dok³adne ustalanie wyciskanej iloci farby. Oczywistymi
zaletami systemu zasilania s¹: zwarta konstrukcja, pewnoæ i niezawodnoæ obs³ugi
oraz szybka wymiana tuby z farb¹. Podczas pracy nie wystêpuje ¿adne brudzenie
zasilacza farb¹, czysta jest tak¿e wymiana tuby nawet w wypadku odkrêconej
nakrêtki. Zasilacze s¹ zaprojektowane modu³owo i mo¿na je bez trudu optymalnie
zainstalowaæ na prawie ka¿dej arkuszowej maszynie drukuj¹cej. Stalowe i blaszane
czêci zasilacza mog¹ byæ dopasowane kolorystycznie do koloru maszyny.
Robert A. Wagner, light cartouche Systeme
Eisenstraße 35 · D-65428 Rüsselsheim
Tel.: 0.049 (6142) 6 14 21 · fax: 0.049 (6142) 6 14 21

Rêczny pistolet do wyciskania farby z tuby
Firma BEYER & OTTO
Krótki opis systemu
Rêczny pistolet do wyciskania farby jest ma zwart¹ konstrukcjê i ergonomiczn¹
formê. Jego obs³uga jest prosta i nie mêcz¹ca. Mechanizm transportowy na
³o¿yskach kulkowych z prze³o¿eniem 20:1 zapewnia komfort pracy nawet wtedy,
gdy wyciskanie trwa nieco d³u¿ej. Nacisk kciuka zwalnia blokadê cofania tuby,
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która odci¹¿a tubê, eliminuj¹c wyciekanie farby.
Rêczne pistolety wyciskowe firmy BEYER & OTTO mo¿na sprowadzaæ
bezporednio z firmy Michael Huber München GmbH. Cena jednego pistoletu
wynosi 150.- DM ³¹cznie z instrukcj¹ obs³ugi i opakowaniem.
Nazwa i numer handlowy pistoletu:
Druckfarben-Kartuschenpistole Type GN 2000/KW
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