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Dr Herbert Bendlin

Znaczenie wody
dla op³acalnoci i jakoci produkcji w drukarniach
Uzdatnianie wody w drukarni - Jakie substancje zawarte w wodzie s¹ wa¿ne dla
drukarza offsetowego i jak oddzia³uj¹ na proces druku?
Wstêp
Je¿eli odkrêcamy kurek wodoci¹gu, mamy do dyspozycji wodê zawieraj¹c¹ ró¿ne substancje i mo¿na j¹ piæ, ale jest to woda, która nie zawsze nadaje siê do zastosowañ
technicznych, np. do druku offsetowego. Przyczyn¹ jest w³anie du¿a iloæ substancji,
zawartych w wodzie pitnej.
Dyrektywa Rady Europy, dotycz¹ca jakoci wody przeznaczonej do bezporedniej konsumpcji, która w miêdzyczasie zosta³a uwzglêdniona w nowym niemieckim zarz¹dzeniu
o jakoci wody pitnej, mówi o co najmniej 100 parametrach, które nale¿y skontrolowaæ,
je¿eli woda ma spe³niaæ wymogi dyrektywy. Nie bêdziemy siê tu jednak zajmowali
wszystkimi 100 parametrami lecz trzema podstawowymi grupami substancji, znajduj¹cymi
siê w wodzie i maj¹cymi olbrzymie znaczenie dla drukowania:
1. substancje sta³e lub nierozpuszczalne
- zawiesiny cz¹stek (np. piasku lub rdzy z rur wodoci¹gowych),
- zawiesiny koloidalne (np. ¿wiru lub tlenków metali),
- mikroorganizmy (np. bakterie, wirusy itp.),
2. substancje rozpuszczalne w wodzie
- zwi¹zki organiczne
- substancje mineralne (sole, kwasy, zasady, utwardzacze wody itd.)
3. gazy (dwutlenek wêgla, powietrze).
Wp³yw wody na proces druku
Substancje znajduj¹ce siê w wodzie mog¹ w ró¿ny sposób oddzia³ywaæ na proces lub na
jakoæ druku, nale¿y wiêc rozpatrzyæ ró¿ne aspekty uzdatniania wody, miêdzy innymi:
wartoæ pH
Zgodnie z przepisami woda pitna powinna mieæ wartoæ pH w zakresie od 6,5 do 9,5.
Zakres optymalnej wartoci pH, wymaganej w druku offsetowym powinien wynosiæ od
4,8 do 5,5, jest wiêc oczywiste, ¿e s¹ konieczne dodatkowe kroki w celu dostosowania
wody pitnej do druku przez uzyskanie i utrzymywanie wy¿ej wymienionego zakresu
wartoci pH na sta³ym poziomie. Nie mo¿na tego uzyskaæ inaczej, jak tylko przez
znormalizowanie wody surowej przez dodawanie do niej chemikalii, w przeciwnym razie
jakoæ wody bêdzie podlega³a du¿ym wahaniom.
tworzenie myde³ wapniowych
Pod wzglêdem chemicznym farby drukarskie sk³adaj¹ siê ze zwi¹zków, które mog¹ wydzielaæ
kwasy t³uszczowe, te z kolei mog¹ reagowaæ z takimi substancjami, zawartymi w wodzie jak
wapñ i wytr¹caæ siê w wodzie postaci myde³ wapniowych, trudno rozpuszczalnych w wodzie
i tworz¹cych osady, które ujawniaj¹ siê na wa³kach farbowych w postaci wysoce niepo¿¹danego
zjawiska, tzw. ³ysienia wa³ków. Im wy¿sza zawartoæ soli wapniowych w wodzie pitnej, tym
czêciej zachodzi takie zjawisko.
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Innym niepo¿¹danym efektem jest zjawisko tego rodzaju, ¿e cz¹steczki kwasów
t³uszczowych mog¹ jeszcze intensywniej zak³ócaæ proces transportu farby przy
przekraczaniu optymalnego zakres wartoci pH, poniewa¿ ta sama cz¹steczka mo¿e siê
jednoczenie zachowywaæ hydro- i olejofilnie, dziêki czemu mo¿e siê mieszaæ siê w
niepo¿¹danym stopniu z wod¹ i farb¹. Równie¿ pewne cile okrelone kwasy t³uszczowe
w dodatkach do wody tworz¹ trudno rozpuszczalne sole w kontakcie z wapniem
oszczêdnoæ alkoholu i dodatków do wody
Racjonalne uzdatnianie wody powinno umo¿liwiaæ oszczêdnoæ alkoholu a tak¿e dodatków
do wody.
dzia³anie antykorozyjne
W informacjach technicznych z roku 1985 jest podawana maksymalna zawartoæ chlorków
w wodzie jako 25 mg/l. Woda pitna w Niemczech ma zawartoæ chlorków, przekraczaj¹c¹
podawan¹ powy¿ej wartoæ. Normalny zakres wynosi od 50 do 150 mg/l. Dziêki znacznej
redukcji zawartoæi chlorków zwiêksza siê ¿ywotnoæ parku maszynowego.
eliminowanie osadów
Osady powstaj¹ w maszynie w ró¿nych miejscach na skutek wyparowywania wody. I tak
np. kamieñ mo¿e siê osadzaæ w bardzo drobnych porach wa³ków gumowych w zespole
farbowym. Mo¿e to miêdzy innymi powodowaæ utrudnienia a nawet przerywanie transportu
farby na skutek tzw. ³ysienia wa³ków.
Ogólne zasady uzdatniania wody
Istnieje ca³y szereg metod uzdatniania wody. Je¿eli jednak przyjrzymy siê bli¿ej
substancjom zawartym w wodzie, to dojdziemy do wniosku, ¿e podstawowymi
substancjami, najwa¿niejszymi z punktu widzenia drukarza s¹ rozpuszczone sole,
przysparzaj¹cych najczêciej problemów z drukiem. Sole s¹ rozpuszczalne w wodzie
w postaci cz¹steczek na³adowanych dodatnio i ujemnie, tzw. jonów.
Stê¿enie jonów w wodzie podlega mocnym wahaniom w zale¿noci od lokalnych warunków
geologicznych ale ich charakterystyka jest zawsze taka sama. Cz¹steczki soli w wodzie
z ³adunkiem dodatnim s¹ nazywane kationami a z ³adunkiem ujemnym - anionami.
Ogólna zawartoæ soli w wodzie pitnej ci¹gle siê zmienia w zale¿noci od:
 pory roku,
 intensywnoci opadów,
 metod uzdatniania wody,
 ci¹g³ego w³¹czania zasilania rezerwowego z innego rejonu.
Twardoæ wody
Twardoæ wody zale¿y od zawartoci soli wapnia i magnezu. Woda z wysok¹ zawartoci¹
wapnia i magnezu jest okrelana jako twarda a z ma³¹ jako miêkka. Zale¿nie od twardoci
wody dzieli siê j¹ na rodzaje jak ni¿ej.
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Zakres twardoci wody

1
2
3
4
(miêkka)
(rednia)
(twarda)
(bardzo twarda)
__________________________________________________________________________________________
Twardoæ wody ogó³em
w m mol/l
do 1,3
1,3 - 2,5
2,5 - 3,8
ponad 3,8
__________________________________________________________________________________________
Twardoæ ogó³em w o dH
do 7,5
7,5 - 15
15 - 21
ponad 21
__________________________________________________________________________________________
Dok³adny podzia³:
=
bardzo miêkka
0 - 4 o dH
4 - 8 o dH
=
miêkka
8 - 12 o dH
=
rednio twarda
12 - 18 o dH
=
bardziej twarda
18 - 30 o dH
=
twarda
>30 o dH
=
bardzo twarda
__________________________________________________________________________________________

Tabela 1: Podzia³ gatunków wody wg stopnia twardoci.
W tabeli pojawia siê pojêcie twardoci ogó³em. Pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ ogó³n¹
twardoæ wody, spowodowan¹ przez jony wapnia i magnezu. Twardoæ ogólna sk³ada
siê z sumy wszystkich mineralnych substancji alkalicznych (wapnia i magnezu) oraz
z odpowiednich anionów, (patrz ilustracja 1: zawartoæ soli w wodzie nieuzdatnianej).
W starej definicji 0 mg tlenku wapnia odpowiada 1 stopniowi dH (niemieckiemu stopniu
twardoci wody), natomiast w nowej definicji nale¿y stosowaæ wy³¹cznie pojêcie mola.
1 mmol = 5,6 stopni dH. Dla drukarza jest wa¿na nie tylko ogólna twardoæ wody lecz
tak¿e twardoæ wêglanowa. Jest to zawartoæ wapnia i magnezu, zwi¹zanych ze s³abym
kwasem wêglowym. Je¿eli do twardoci wêglanowej doda siê jeszcze pozosta³e jony
wapnia i magnezu, zwi¹zane z kwasem siarkowym lub solnym, to ponownie otrzymamy
ogóln¹ twardoæ wody. Twardoæ wêglanowa to ta czêæ twardoci wody, która jest
spowodowana wapniem i magnezem, zwi¹zanymi z kwasem wêglowym. Twardoæ
pozosta³a (poza twardoci¹ wêglanow¹) to czêæ twardoci wody, przypadaj¹ca na wapñ
i magnez, zwi¹zane z kwasem siarkowym, solnym, azotowym i fosforowym. Ogólna
twardoæ wody to twardoæ spowodowana wapniem i magnezem (dok³adniej: alkalicznymi
substancjami mineralnymi), zwiazanymi z kwasem wêglowym, siarkowym, solnym,
azotowym oraz fosforowym. Instalacja do uzdatniania wody jest w stanie usuwaæ z wody
poszczególne substancje, zawarte w wodzie lub usuwaæ wszystkie wzglêdnie wymieniaæ
czêæ takich substancji. Najbardziej znan¹ metod¹ uzdatniania wody jest zmiêkczanie
neutralne lub zmiêkczanie podstawowe.
Zmiêkczanie neutralne
W metodzie tej nastêpuje wymiana jonów wapnia i magnezu, znajduj¹cych siê w wodzie, na
jony sodu. Oznacza to, ¿e po uzdatnieniu nie ma w wodzie ¿adnych substancji powoduj¹cych
jej twardoæ a woda jest miêkka. Materia³ami aktywnymi s¹ wymienniki jonów z tworzyw
sztucznych, które s¹ w stanie wi¹zaæ z sob¹ jony dodatnie lub ujemne, znajduj¹ce siê w wodzie,
tzn. sole rozpuszczone w wodzie. Jednoczenie zachodzi proces przekazywania równowa¿nych
iloci jonów z wymienników jonowych do wody. W wypadku zmiêkczania wody s¹ to jony sodu,
wymieniane na jony wapnia. Wymienniki jonów charakteryzuje siê tym, ¿e sk³adaj¹ siê z trzech
podstawowych czynników:
 z substancji podstawowej, stanowi¹cej szkielet (matrycê) wymiennika,
 z czêci wi¹¿¹cej substancje nierozpuszczalne w wodzie,
 z grup, stanowi¹cych aktywn¹ czêæ wymiennika jonów.
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Jony wapnia i magnezu znajduj¹ce siê w surowej wodzie s¹ wi¹zane na powierzchni
wymiennika jonów, który jednoczenie oddaje jony sodu, które potem znajduj¹ siê
w uzdatnionej wodzie. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w wodzie nie zmienia siê w ogóle
zawartoæ soli a jedynie nast¹pi³a wymiana substancji powoduj¹cych twardoæ wody na
sód. Z tego wzglêdu zjawisko osadów zachodzi w takim samym stpniu, np.przy nawil¿ania
powietrza wod¹ zmiêkczon¹ jak i wod¹ nie zmiêkczon¹. Zmienia siê jedynie sk³ad
chemiczny osadu. Dlatego te¿ ten rodzaj uzdatnianionej wody tylko warunkowo przydatny
do sporz¹dzania wody nawil¿aj¹cej w druku offsetowym i jest zupe³nie nieprzydatny do
stosowania w instalacjach do nawil¿ania powietrza. Je¿eli wymiennik jonów jest zu¿yty,
tzn. ju¿ nie jest w stanie pobieraæ jonów, powoduj¹cych twardoæ wody, mo¿na go
zregenerowaæ chlorkiem sodu (zwyk³¹ sol¹ kuchenn¹). W trakcie regeneracji nastêpuje
za³adowanie wymiennika jonami sodu i wyp³ukanie do cieków jonów, powoduj¹cych
twardoæ. Kontrola efektywnoci instalacji zmiêkczaj¹cej wodê nastêpuje przez pomiar
resztkowej twardoci wody po jej uzdatnieniu przy pomocy najczêciej stosowanych
zestawów do testowania twardoci wody lub automatycznie, w sposób ci¹g³y i wtedy
mo¿na zautomatyzowaæ proces regeneracji wymienników jonowych. Pomiar przewodnoci
w celu skontrolowania procesu zmiêkczania jest niemo¿liwy, poniewa¿ zmiany
przewodnoci wody przed zmiêkczeniem i po zmiêkczeniu s¹ tak minimalne i tak mocno
uzale¿nione od temperatury wody, ¿e nie mog¹ stanowiæ podstawy oceny stopnia
zmiêkczenia wody.
Ca³kowite odsalanie wody
Równie¿ w tej metodzie stosuje siê wymienniki jonów ale ró¿nica polega na tym, ¿e nie
stosuje siê wy³¹cznie jednego typu wymienników jonów lecz ich kombinacjê, tzn.
wymienniki kationowe i anionowe jednoczenie. W wodzie przep³ywaj¹cej ci¹gle przez
kombinacjê wymienników jonowych nastêpuje sta³a wymiana kationów i anionów
z wymiennika na poszczególne sk³adniki wody i w konsekwencji ca³kowite oczyszczenie
wody. Wszystkie substancje znajduj¹ce siê w wodzie s¹ zatrzymywane przez wymiennik
jonów i wyp³ukiwane z nich podczas regeneracji. W tym przypadku pomiar uzdatniania
wody przez pomiar przewodnoci jest jak najbardziej realny i uzasadniony. Ten typ
wymienników trzeba odsy³aæ do producenta w celu ich zregenerowania, poniewa¿
regeneracja na miejscu, w drukarni jest niemo¿liwa ze wzglêdu na du¿e iloci kwasów i
zasad oraz zwi¹zane z tym problemy ekologicznego oczyszczania cieków. Efektywnoæ
wymienników tego rodzaju zale¿y od iloci soli, zawartych w wodzie i od wielkoci
wymienników. Zapotrzebowanie na konkretnetny typ wymienników mo¿na ustaliæ na
miejscu w drukarni po dokonaniu analizy surowej, nieuzdatnionej wody.
Technologia membranowego uzdatniania wody
W ostatnich latach coraz bardziej rozpowszechni³a siê technologia membranowego uzdatniania
wody. Metodê charakteryzuje stosowanie wysokiego cinienienia, odpowiadaj¹cego
osmotycznemu cinieniu roztworu wodnego. Roztwór, w tym wypadku woda przechodzi przez
membranê i przechodzi ze stanu stê¿onego w mniej stê¿ony. Urz¹dzenie, w którym zachodzi
proces podzia³u wody na bardziej i mniej stê¿on¹ to modu³ osmozy odwrotnej. Do uzdatniania
wody stosuje siê najczêciej membrany, zapewniaj¹ce najbardziej ekonomiczne,
energooszczêdne i proekologiczne odsalanie wody. W przypadku membran odpada
regeneracja chemiczna i stosowanie rodków regeneracyjnych, k³opotliwych ze wzglêdów
ekologicznych. cieki czyli tzw. koncentraty, powstaj¹ce podczas osmozy odwrotnej nie musz¹
byæ neutralizowane i mo¿na je spuszczaæ bezporednio do kanalizacji.Najczêciej stosowane
w³ókniste membrany poliamidowe s¹ odporne na dzia³anie czynników biologicznych
i chemicznych, zapewniaj¹c d³ugotrwa³e u¿ytkowanie instalacji do uzdatniania wody.

Michael Huber Polska Sp. z o.o. . 53-608 Wroc³aw, ul Robotnicza 72 . tel. 071 / 373 50 32, 354 81 10 . fax 071/ 373 50 23

Informacja
techniczna
Informacja
techniczna

H U B ER
GRUPPE

Najwiêkszym problemem membranowego uzdatniania wody jest wstêpne uzdatnianie
wody surowej. Wstêpne uzdatnianie wody jest konieczne, je¿eli woda surowa ma byæ
stosowana do celów przemys³owych, poniewa¿ trzeba z wody usun¹æ nierozpuszczalne
sole. W wypadku membranowego uzdatniania wody trzeba j¹ wstêpnie kondycjonowaæ.
Kondycjonowanie wody ma za zadanie
 eliminowaæ str¹canie poszczególnych rodzajów jonów, np. wêglanu wapnia,
 zapobiegaæ uszkodzeniom przez mikroorganizmy (dotyczy wy³¹cznie membran,
wra¿liwych na oddzia³ywanie czynników biologicznych),
 zapobiegaæ uszkodzeniom membrany przez media silnie utleniaj¹ce, jak np. chlor
w wodzie pitnej,
 eliminowaæ powstawanie osadów z zawiesin i tlenków metali.
Obok membran w³óknistych coraz bardziej zyskuj¹ na popularnoci membrany nawijane.
Zalety obu rodzajów membran s¹ identyczne a efektywnoæ zatrzymywania jonów wynosi
95%, co oznacza, ¿e w uzdatnionej wodzie znajduje siê niewielka iloæ jonów. Pod tym
wzglêdem technologia osmozy odwrotnej jest tylko nieco gorsza od metody ca³kowitego
odsalania wody. Woda uzdatniona w ten sposób nie ma ju¿ twardoci 8 o dH,
najkorzystniejszej technologicznie dla druku, dlatego te¿ zaleca siê mieszanie uzdatnionej
wody z wod¹ surow¹ lub dodawanie zdefiniowanej iloci rodków utwardzaj¹cych wodê
(ilustracja 6).Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e technologia membranowego uzdatniania
wody (lub inaczej osmozy odwrotnej) jest najlepsz¹ metod¹ uzdatniania wody dla drukarñ
offsetowych, poniewa¿ dziêki niej uzyskuje siê wodê, nadaj¹c¹ siê idealnie nie tylko do
nawil¿ania powietrza lecz tak¿e do druku offsetowego po utwardzeniu do 8 o dH przez
dodaniu odpowiedniej iloci rodka utwardzaj¹cego. Dziêki temu drukarz dysponuje
znormalizowan¹ wod¹, s³u¿¹c¹ do nawil¿ania.
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