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Dobra ksià˝ka to taka, której nigdzie nie mo˝na ani kupiç ani wypo˝yczyç. KiedyÊ mówi∏o si´, ˝e dobrà ksià˝k´ mo˝na „dostaç spod lady”.
Nie uda∏o mi si´ dotychczas przeczytaç ksià˝ki o farbach drukarskich,
bo ponoç nigdzie nie mo˝na ju˝ takiej kupiç. KtoÊ, kiedyÊ opowiada∏ mi,
˝e by∏a... Sam bra∏em udzia∏ w redagowaniu „niby skryptu” przygotowywanego przed szeÊcioma laty przez kolegów z Agory – Gazety
Wyborczej, kiedy to nie mogli do koƒca wyedukowaç m∏odych
drukarzy przyj´tych w∏aÊnie do pracy w swojej pierwszej drukarni
w Warszawie. Trzeba by∏o, aby wiedzieli coÊ o farbach drukarskich.
Farby drukarskie to nie jest z pewnoÊcià temat na Êwiatowy bestseller
– ale takiego nigdy nie mo˝na by by∏o przecie˝ przeczytaç... gdyby nie
farby drukowe w∏aÊnie.
Kto powinien napisaç ksià˝k´ o farbach potrzebnych do drukowania?
Oby tylko nie chemik! Widzia∏em takie ksià˝ki - pe∏ne wzorów, tabelek.
Kto mia∏by w sobie tyle silnej woli, aby dzisiaj daç sobie z takà ksià˝kà
rad´. Studenci i naukowcy tak - oni muszà.
KiedyÊ, gdy w naukowym gronie ktoÊ popuÊci∏ wodze fantazji, us∏ysza∏em takà oto kwesti´: matematyk musi mieç w jednym palcu ca∏à matematyk´, wtedy jest prawdziwie wielkim matematykiem, fizyk musi umieç
matematyk´ i fizyk´, chemik: matematyk´, fizyk´ i chemi´, a specjalista
od poligrafii? Ten musi umieç matematyk´, fizyk´, chemi´ i jeszcze
znaç si´ na drukowaniu! Czyli na papierze, farbach drukarskich i maszynach drukujàcych. Dlatego te˝ wydawa∏o mi si´, ˝e nie ma lepszego autora takiej ksià˝ki ni˝ Stefan Jakucewicz. Po jej przeczytaniu
i Paƒstwo b´dziecie o tym przekonani. Bez niepotrzebnego wg∏´biania
si´ w zawi∏e tajniki nauk Êcis∏ych, z w∏aÊciwym dystansem do problemu
druku, ksià˝ka ta wywiàzuje si´ znakomicie z roli przewodnika dla
wszystkich, którzy chcà posiàÊç wiedz´ o farbach drukowych. Jest znakomitym podr´cznikiem i informatorem. Moim zdaniem jest w bran˝y
poligraficznej prawdziwym wydarzeniem.

Janusz Cymanek
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1. WiadomoÊci wst´pne
o farbach drukowych

Farby drukowe, zwane tak˝e potocznie farbami drukarskimi lub te˝ farbami graficznymi, sà materia∏ami pow∏okotwórczymi ciek∏ymi,
lub mazistymi, b´dàcymi zawiesinami lub roztworami substancji
barwiàcych w spoiwach. Sà one stosowane do wielokrotnego przenoszenia obrazu z formy drukowej na zadrukowywany materia∏ zwany pod∏o˝em
drukowym. Podstawowymi sk∏adnikami farb drukowych sà substancje
barwiàce zwane barwid∏ami oraz spoiwa. Jako substancji barwiàcych
u˝ywa si´ pigmentów organicznych i nieorganicznych naturalnych lub
syntetycznych, barwników kwasowych, zasadowych, kwasowo-zasadowych i innych, oraz lak utworzonych z tych barwników. Barwid∏a nadajà
farbom drukowym okreÊlonà barw´ oraz okreÊlone w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne, takie jak np. odpornoÊç na dzia∏anie Êwiat∏a, wody, t∏uszczów itp.
W charakterze spoiw stosowane sà najcz´Êciej kompozycje pokostów
olejowych (roÊlinnych, mineralnych) lub ˝ywic (˝ywic naturalnych lub/i
syntetycznych, rozpuszczonych w odpowiednich rozpuszczalnikach)
z dodatkiem substancji pomocniczych (zmi´kczaczy, suszek, wosków itp.),
które wià˝à rozproszone w nich czàsteczki barwide∏ mi´dzy sobà i zadrukowywanym pod∏o˝em oraz nadajà farbom drukowym okreÊlone w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne, np. dobre utrwalanie si´ (schni´cie) na pod∏o˝u
drukowym, zwil˝anie powierzchni uczestniczàcych w przenoszeniu obrazu,
zwi´kszenie odpornoÊci na Êcieranie itp. Do farb drukowych wprowadza
si´ tak˝e inne surowce pomocnicze zwane dodatkami, takie jak; tzw. biele
drukarskie (przezroczyste i kryjàce) do regulacji np. intensywnoÊci barw,
b∏yszcze do zwi´kszania po∏ysku warstwy farby, podbarwiacze do zmiany
odcienia barwy, pasty do zwi´kszenia m.in. lejnoÊci, przeciwdzia∏ania
pyleniu, do regulacji lepkoÊci farby itp.
Ze wzgl´du na przebieg procesu drukowania za najwa˝niejsze w∏aÊciwoÊci farb drukowych uwa˝ane sà: adhezja (przyleganie nadrukowanej
warstwy farby do pod∏o˝a wskutek dzia∏ania si∏ mi´dzy czàsteczkami
znajdujàcymi si´ w odr´bnych fazach); kohezja (wzajemne przyciàganie si´,
czyli spójnoÊç czàstek sk∏adników farby wskutek dzia∏ania si∏ mi´dzyczà-
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steczkowych); trwa∏e wiàzanie si´ warstwy farby z pod∏o˝em podczas
jej utrwalania; cechy optyczne (barwa i jej odcieƒ oraz po∏ysk warstwy
farby); cechy technologiczne nazywane potocznie (niepoprawnie) drukownoÊcià farby, tj. lepkoÊç, przylepnoÊç zwana tackiem (opór warstwy farby
podczas jej podzia∏u w trakcie przenoszenia obrazu), konsystencja, utrwalanie si´ na pod∏o˝u itp. oraz ich w∏aÊciwoÊci odpornoÊciowe na dzia∏anie
czynników chemicznych, fizycznych i mechanicznych wyst´pujàcych
w procesie drukowania i po jego zakoƒczeniu.
Istnieje wiele ró˝nych podzia∏ów farb drukowych. Najbardziej ogólne
i najcz´Êciej stosowane sà dwa:
- z punktu widzenia techniki drukowania, w której sà stosowane,
- ze wzgl´du na ich postaç.
W zale˝noÊci od stosowanych technik drukowania, dla których dane
farby sà wytwarzane, dzielone sà one na:
- typograficzne,
- offsetowe,
- wkl´s∏odrukowe,
- fleksograficzne,
- sitodrukowe,
- inne.
Podzia∏ powy˝szy jest podzia∏em bardzo ogólnym i w dalszej kolejnoÊci uwzgl´dnia specyfik´ wynikajàcà np. z odmian technik drukowania
tj. wyró˝nia farby do drukowania arkuszowego i zwojowego.
Ze wzgl´du na postaç farby sà najcz´Êciej dzielone na: ciek∏e (p∏ynne)
i maziste. Ten podzia∏ podobnie jak i powy˝szy przyporzàdkowywuje dane
farby poszczególnym technikom drukowania.
W ksià˝ce nie zosta∏y omówione pewne rodzaje farb np. farby
stosowane do nanoszenia wzorów przy u˝yciu stosowanych w poligrafii
technik drukowania na tkaniny, w∏ókniny itp. Stosowane do tego celu
farby sà zupe∏nie inne ni˝ stosowane w poligrafii. Umo˝liwiajà one
miejscowe barwienie tkanin i w∏óknin. Nie omówiono tak˝e rzadko
stosowanych farb specjalnego przeznaczenia stosowanych do zadrukowywania specyficznych pod∏o˝y drukowych.

2. Surowce stosowane do
wyrobu farb drukowych

Do podstawowych surowców stosowanych do produkcji farb drukowych nale˝à:
- barwid∏a b´dàce substancjami barwiàcymi, które najcz´Êciej
stanowià faz´ sta∏à, rozproszonà;
- spoiwa, które stanowià faz´ ciek∏à, rozpraszajàcà;
- substancje pomocnicze.
Barwid∏a sà „noÊnikiem“ barwy w farbie drukowej, spoiwa natomiast
wià˝à barwid∏a ze sobà i z pod∏o˝em drukowym, nadajàc im odpowiednie
w∏aÊciwoÊci drukowe. Stosowane spoiwa sà najcz´Êciej kompozycjà
Êrodków wià˝àcych (np. ˝ywic) i odpowiednich rozpuszczalników lub/i
rozcieƒczalników. Substancje pomocnicze stosowane przy produkcji farb
drukowych to najcz´Êciej: obcià˝alniki, suszki, b∏yszcze itp. Stosowane
sà one najcz´Êciej w celu nadania farbie po˝àdanych w∏aÊciwoÊci specjalnych.
Procentowy udzia∏ podstawowych surowców w farbach drukowych
zamyka si´ najcz´Êciej podanymi poni˝ej wartoÊciami:
- barwid∏o
5-30%
- Êrodek wià˝àcy
15-60%
- rozpuszczalnik lub/i rozcieƒczalnik
20-70%
- substancje pomocnicze
1-10%
2.1. Barwid∏a
Barwid∏a, czyli substancje barwiàce stosowane do produkcji farb
drukowych muszà charakteryzowaç si´ nast´pujàcymi cechami:
- okreÊlonà charakterystykà kolorymetrycznà (kolorystycznà), tak aby po
zadrukowaniu pod∏o˝a istnia∏a mo˝liwoÊç wiernego od wzorowania
orygina∏u;
- wysokà intensywnoÊcià barwy;
- du˝à si∏à krycia (lub transparentowoÊci - w zale˝noÊci od przeznaczenia), nie zmieniajàcà si´ pod wp∏ywem Êwiat∏a;
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- wysokà odpornoÊcià na Êwiat∏o;
- wysokim stopniem rozdrobnienia;
- mi´kkà teksturà, czyli mi´kkoÊcià ziarna pigmentu lub laki umo˝liwiajàcà ∏atwe utarcie ze spoiwem na jednorodnà past´ (tekstur´ okreÊla si´
iloÊcià przejÊç przez urzàdzenia ucierajàce mieszaniny pigmentu lub
laki ze spoiwem w celu uzyskania po˝àdanego stopnia zdyspergowania);
- ∏atwà zwil˝alnoÊcià przez spoiwo, co umo˝liwia skrócenie czasu ucierania farby i zapewnia równomierne zdyspergowanie barwid∏a
w farbie;
- wysokà odpornoÊcià na czynniki fizyczne i chemiczne.
Stopieƒ rozdrobnienia barwid∏a majàcego postaç cia∏a sta∏ego
(pigmentu lub laki) jest jednà z podstawowych cech wp∏ywajàcych nie
tylko na przebieg ucierania farb, ale równie˝ na ich jakoÊç, a wi´c
i na jakoÊç wykonywanych przy ich u˝yciu druków. Im wy˝szy stopieƒ
rozdrobnienia, tym krócej trwa ucieranie farby oraz wi´ksza jest g∏adkoÊç
utrwalonej warstwy farby i jej po∏ysk. Szczególnie wysokim stopieniem
rozdrobnienia powinny charakteryzowaç si´ pigmenty lub/i laki stosowane
do produkcji farb offsetowych, poniewa˝ gruboÊç warstwy farby offsetowej w stanie suchym na papierze (lub innym pod∏o˝u) wynosi zwykle
od 0,8 do 1,5 µm. Po˝àdana zatem wielkoÊç czàsteczki pigmentu lub/i
laki powinna byç nie mniejsza ni˝ 0,1 µm. Im wi´ksze rozdrobnienie
pigmentu lub/i laki (tj. mniejsza wielkoÊç czàsteczek) tym wi´ksza intensywnoÊç barwy farby z nich wykonanej.
Nale˝y przy tym zwróciç uwag´, ˝e pigment lub/i laka poza rozdrobnieniem pierwotnym charakteryzujà si´ równie˝ rozdrobnieniem wtórnym.
Spowodowane jest to faktem, ˝e pierwotnie wytworzone czàsteczki ∏àczà
si´ w flokulanty lub aglomeraty tworzàc nowe wtórne struktury. Pigmenty
lub/i laki sà przydatne do produkcji farb tylko wtedy, gdy trwa∏oÊç tworzonych struktur wtórnych jest niewielka. Na rys. 2.1 przedstawiono morfologi´ czàstek pigmentów lub/i lak.

Rys. 2.1. Morfologia czàstek pigmentów: u góry czàstki pojedyncze; w Êrodku flokulanty; na dole
aglomeraty.

Pigmenty lub/i laki mogà mieç struktury krystaliczne, amorficzne lub
mieszane (krystaloidy). Rodzaj struktury decyduje o ich twardoÊci. Najwi´kszà twardoÊcià charakteryzujà si´ pigmenty i laki o strukturze krystalicznej.
Sà one trudno dyspergowalne w spoiwie. ZdolnoÊç pigmentu lub/i laki
do tworzenia pastowatej masy przy ucieraniu ze spoiwem okreÊla si´
liczbà olejowà. Liczba olejowa okreÊla ch∏onnoÊç oleju lnianego potrzebnego do wytworzenia jednorodnej pasty ze 100 g danego suchego pigmentu lub/i laki. W∏aÊciwoÊç ta zale˝y od wielu czynników takich jak np. budowa chemiczna, stopieƒ rozdrobnienia, zdolnoÊç adsorpcji czy te˝ od powierzchni w∏aÊciwej. Liczba olejowa pigmentu lub laki informuje o tym
jakà maksymalnà iloÊç pigmentu lub laki mo˝na wprowadziç do farby, aby
podwy˝szyç jej intensywnoÊç. Liczba olejowa pigmentu lub/i laki ma tak˝e
wp∏yw na w∏aÊciwoÊci reologiczne wykonanych z nich farb.
Barwid∏a stosowane do wytwarzania farb drukowych dzielà si´ na trzy
podstawowe grupy: barwniki, pigmenty i laki. Barwnik to barwid∏o
rozpuszczalne w wodzie lub w innych rozpuszczalnikach. Barwid∏a nierozpuszczalne w wodzie i innych rozpuszczalnikach nazywane sà pigmentami.
Barwid∏a otrzymane z barwników przez ich zlakowanie, czyli wytràcenie
w postaci nierozpuszczalnej lub te˝ przez ich trwa∏e osadzenie na pod∏o˝u
zwanym substratem, nazywane sà lakami.
2.1.2. Barwniki
Wspó∏czeÊnie stosowanie barwników do produkcji farb drukowych jest
bardzo ograniczone. Barwniki to organiczne substancje selektywnie absorbujàce promieniowanie widzialne i majàce zdolnoÊç barwienia. Wyst´powanie barwy zwiàzane jest z obecnoÊcià w czàsteczce tzw. chromoforów,
natomiast barwienie zwiàzane jest z obecnoÊcià tzw. auksochromów.
Chromofory to ugrupowania atomów majàce wiàzania podwójne mi´dzy
atomami w´gla, tlenu, azotu lub siarki, których obecnoÊç w czàsteczce
zwiàzku organicznego powoduje przesuni´cie selektywnej absorpcji
do zakresu widzialnego. Chromofory warunkujà barw´ zwiàzku organicznego. Auksochromy to grupy atomów, które po wprowadzeniu do czàsteczek barwników pot´gujà lub modyfikujà ich barw´. Barwniki sà substancjami barwiàcymi rozpuszczalnymi w wodzie, olejach i rozpuszczalnikach
organicznych. W zale˝noÊci od tego dzielà si´ np. na barwniki wodne,
spirytusowe, metalokompleksowe i t∏uszczowe.
Barwniki wodne
Barwniki wodne dzieli si´, bioràc pod uwag´ obecnoÊç w ich czàsteczce charakterystycznych grup, na zasadowe , kwasowe i kwasowo-zasadowe.
Barwniki zasadowe zawierajàce grupy -NH2, -NHCH3 itp. nale˝à
do barwide∏ o du˝ej czystoÊci i intensywnoÊci barwy. Powa˝nà ich wadà jest
niska Êwiat∏otrwa∏oÊç, ok. 1 - 2 w skali oÊmiostopniowej. Rozpuszczajà si´
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∏atwo w wodzie i etanolu (spirytusie etylowym oraz innych alkoholach).
Sà u˝ywane do produkcji farb fleksograficznych niekryjàcych oraz podbarwianych. Farby wykonane z barwników zasadowych sà stosowane obecnie,
pomimo braku odpornoÊci nadruków nimi wykonanych na wod´, kwasy,
zasady czy te˝ t∏uszcze. Poza tym barwniki te charakteryzujà si´ silnà sk∏onnoÊcià do migracji i tak niskà odpornoÊcià na Êwiat∏o, ˝e nie mo˝na drukowaç nimi wyrobów, które b´dà wystawiane na dzia∏anie Êwiat∏a dziennego. Zu˝ycie farb fleksograficznych wykonanych przy zastosowaniu barwników zasadowych ciàgle si´ zmniejsza. Barwniki zasadowe s∏u˝à przede
wszystkim do produkcji lak.
Barwniki kwasowe sà to g∏ównie barwid∏a zawierajàce chromofor
azowy. Ich czàsteczka zawiera grupy: sulfonowà -SO3H albo karboksylowà
-COOH, powodujàce rozpuszczalnoÊç w wodzie. Po przereagowaniu
z jonami Ca2+ lub Ba2+, a wi´c po zlakowaniu chlorkiem wapnia lub baru,
przestajà byç rozpuszczalne. Barwniki kwasowe stosowane sà g∏ównie
do produkcji lak, które nast´pnie sà u˝ywane do produkcji farb drukowych.
Podobnie wyglàda sprawa z barwnikami kwasowo - zasadowymi.
Barwniki spirytusowe
Barwniki spirytusowe sà stosowane w postaci roztworów alkoholowych
do produkcji farb fleksograficznych niekryjàcych (transparentowych) oraz
s∏u˝à w tych farbach jako podbarwiacze (tj. substancje umo˝liwiajàce
w po∏àczeniu z innym barwid∏em, najcz´Êciej pigmentem lub lakà, otrzymanie substancji barwiàcej o po˝àdanej w miar´ czystej barwie). Do tej
grupy barwników nale˝à: m.in.: zielenie malachitowa i brylantowa, fiolet
krystaliczny oraz rodamina (czerwona). Barwniki spirytusowe wymienione
powy˝ej w wi´kszoÊci nale˝à do grupy barwników zasadowych i sà
rozpuszczalne zwykle, tak˝e i w wodzie. Barwniki spirytusowe sà g∏ownie
stosowane do produkcji lak.
Barwniki metalokompleksowe
Barwniki metalokompleksowe zajmujà miejsce pomi´dzy nieodpornymi
barwnikami zasadowymi i znacznie bardziej odpornymi pigmentami.
Bardzo cz´sto stosowane sà barwniki metalokompleksowe do wzmocnienia fleksograficznych farb pigmentowanych. Majà one równie˝ du˝e
znaczenie, gdy po˝àdana jest wysoka transparentowoÊç farby np. gdy drukuje si´ ˝ó∏tà farbà foli´ aluminiowà lub/i metalizowanà (mo˝e to byç
równie˝ papier metalizowany) w celu uzyskania barwy z∏otej. Barwniki metalokompleksowe sà drogie w porównaniu z pigmentami, nie majà te˝
szczególnych zalet w stosunku do pigmentów i dlatego ich zastosowanie
jest niewielkie. Sà one stosowane szczególnie do farb specjalnych.

Barwniki t∏uszczowe
Barwniki t∏uszczowe majà bardzo ograniczony zakres zastosowania
przy produkcji farb drukowych. S∏u˝à one najcz´Êciej do pog∏´biania
czerni typograficznych farb gazetowych, tj. do usuni´cia niekorzystnego
bràzowego odcienia. Do tego celu stosowane sà barwniki niebieskie g∏ównie nigrozyna t∏uszczowa i b∏´kit Victoria B, rozpuszczone w oleju lnianym.
Sà równie˝ stosowane do zabarwiania farb dwutonowych, do tego celu
stosuje si´ zazwyczaj barwniki azowe z grupy sudanów.
2.1.2.Pigmenty
Pigmenty sà to organiczne lub nieorganiczne substancje barwiàce,
praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalnikach organicznych,
olejach schnàcych i ˝ywicach. Wykazujà one zdolnoÊç barwienia w stanie
sta∏ym. Pigmenty dzieli si´ na naturalne (kopalne, ziemne), obecnie nieu˝ywane, oraz na syntetyczne. Do produkcji farb drukowych stosowane
sà zarówno syntetyczne pigmenty nieorganiczne jak i organiczne. Stosowane sà równie˝ pigmenty w´glowe (sadza) i o przeznaczeniu specjalnym
(metaliczne itp.).
Pigmenty nieorganiczne ziemne (kopalne) by∏y pierwszymi, których
u˝yto do wytwarzania farb drukowych. Wspó∏czeÊnie nie sà one stosowane ze wzgl´du na ma∏à intensywnoÊç i bardzo z∏e w∏aÊciwoÊci drukowe.
Do dziÊ sà jednak u˝ywane ich nazwy jako okreÊlenia barw np. : umbra,
ochra, ugier, ultramaryna, itp.
Obecnie do produkcji farb drukowych stosowane sà tylko pigmenty
nieorganiczne syntetyczne oraz organiczne syntetyczne.
Pigmenty nieorganiczne syntetyczne
Pigmenty nieorganiczne syntetyczne to ró˝norodne substancje
o zró˝nicowanej budowie chemicznej (tlenki i mniej lub bardziej z∏o˝one
pochodne nieorganiczne). Najcz´Êciej stosowane to: ˝ó∏cienie cynkowe,
chromowe, kadmowe, ˝elazowe, b∏´kity Milori i ultramarynowy, zielenie
nieorganiczne, biele cynkowe, litoponowe, tytanowe, sadze, pigmenty metaliczne, czerƒ magnetyczna oraz ostatnio wprowadzane do produkcji farb
pigmenty per∏owe.
˚ó∏cieƒ cynkowa (zwiàzek kompleksowy o sk∏adzie chemicznym
ZnCrO4·K2CrO4·ZnO), o ˝ywym zielonkawym odcieniu jest odporna na Êwiat∏o i czynniki atmosferyczne. Farby zawierajàce ˝ó∏cieƒ cynkowà sà pó∏kryjàce. ˚ó∏cieƒ cynkowa w po∏àczeniu z b∏´kitem Milori daje pi´kne czyste
zielenie.
˚ó∏cienie chromowe dajà bogatà skal´ barw od bladoró˝owej
(chromiany o∏owiawe PbCrO4) do ciemnopomaraƒczowych (zasadowe
chromiany o∏owiowe PbO·PbCrO4). Odznaczajà si´ ˝ywà barwà i doÊç
du˝à si∏à krycia oraz niezbyt du˝à Êwiat∏otrwa∏oÊcià. Odmiany jasne
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zawierajà zawsze siarczan o∏owiawy i sà amfoteryczne, a pod wp∏ywem
siarkowodoru i siarki czerniejà. Jasne odmiany z biegiem czasu zmieniajà
barw´. Farby zawierajàce ˝ó∏cenie chromowe w zetkni´ciu z alkaliami
ciemniejà. ˚ó∏cienie chromowe sà toksyczne. Stosowane sà obecnie
w bardzo ograniczonym zakresie, praktycznie tylko do niektórych farb sitodrukowych i do farb stosowanych do dekorowania porcelany ze wzgl´du
na ich parametry odpornoÊciowe.
˚ó∏cienie ˝elazowe sà to pigmenty okreÊlane wzorem Fe2O3 ·H2O lub
FeO(OH), mi´kkie, o wysokiej odpornoÊci na Êwiat∏o, alkalia i kwasy. Sà nietoksyczne. W zale˝noÊci od Êladowych domieszek przyjmujà barwy
od ˝ó∏tej do czerwonej. Silnie rozdrobniony pigment jest transparentowy.
B∏´kit Milori jest najcz´Êciej okreÊlany wzorem chemicznym:
K3·Fe4[Fe(CN)6]3·12H2O. Jest to jasna odmiana b∏´kitu ˝elazowego, o intensywnym odcieniu b∏´kitna. B∏´kity ˝elazowe z odcieniem czerwonawym
i tendencjà do bràzowienia nazywane sà b∏´kitami pruskimi. B∏´kit Milori
powstaje w wyniku redukcji ˝elazocyjanku potasowego roztworem siarczanu ˝elazowego i utlenianiem powsta∏ego osadu chromianem potasowym.
Jest to pigment transparentowy, o du˝ej odpornoÊci na Êwiat∏o, odporny
na kwasy, nieodporny na alkalia i temperatur´ (bràzowieje). Z tego te˝
wzgl´du nie mo˝na go stosowaç do produkcji farb przeznaczonych
do drukowania opakowaƒ myde∏ i proszków do prania. B∏´kit Milori stosowany jest indywidualnie lub jako sk∏adnik (po zmieszaniu) farb zielonych,
cz´sto u˝ywany jest jako podbarwiacz farb czarnych.
B∏´kit ultramarynowy to syntetyczny pigment nieorganiczny o barwie
niebieskiej. Ultramaryn´ wytworzono w XIX wieku przez stapianie
kaolinu, sody, siarki i w´gla w temperaturze oko∏o 900°C. Otrzymanemu
produktowi
najcz´Êciej
przypisywany
jest
wzór
chemiczny
2(Na2O·Al2O3·2SiO2) + Na2S2. Jest to pigment s∏abo kryjàcy. Poszczególne
odmiany ultramaryny ró˝nià si´ mi´dzy sobà intensywnoÊcià barwy, odcieniem, stopniem rozdrobnienia i zawartoÊcià wolnej siarki. Ultramaryna jest
pigmentem Êwiat∏otrwa∏ym, odpornym na dzia∏anie zasad i podwy˝szonych temperatur, natomiast pod wp∏ywem kwasów ulega odbarwieniu
i rozk∏ada si´ z wydzieleniem siarkowodoru. Ultramaryny nie mo˝na
mieszaç z pigmentami zawierajàcymi o∏ów. Stosowanie tego pigmentu
do farb drukowych jest ograniczone ze wzgl´du na twardà tekstur´, z∏e
dyspergowanie w spoiwie i niskà intensywnoÊç. Jednak˝e niska cena umo˝liwia stosowanie ultramaryny do farb stalorytniczych i sitodrukowych.
Zielenie nieorganiczne (cynkowa, chromowa) sà to mieszaniny
b∏´kitu Milori i ˝ó∏cieni, odpowiednio cynkowej lub chromowej. Zielenie
cynkowe majà bardziej czysty odcieƒ, a chromowe bywajà mniej lub wi´cej oliwkowe.
Biel cynkowa (ZnO) jest pigmentem bardzo lekkim, mi´kkim i drobnoziarnistym, kryjàcym, o ˝ywej bia∏ej barwie, nieraz z niebieskawym

odcieniem. Jest mniej kryjàca ni˝ biel tytanowa. Gorsze gatunki majà
odcieƒ ˝ó∏tawy, spowodowany obecnoÊcià zwiàzków ˝elaza, lub szarawy
wywo∏any nieutlenionym cynkiem metalicznym. Biel cynkowa nie jest trujàca; roztworzona jednak w rozcieƒczonym kwasie daje sole trujàce. Biel cynkowa majàc charakter zasadowy mo˝e reagowaç ze spoiwami o zbyt du˝ej
liczbie kwasowej, tworzàc myd∏a cynkowe. Powstawanie myde∏ cynkowych
w farbie nazywane jest potocznie jej ˝elowaniem lub Êcinaniem si´. Farby
z˝elowane sà nieu˝yteczne. Biel cynkowa z pokostem lnianym tworzy
pow∏oki twarde, ma∏o elastyczne odznaczajàce si´ wysokim po∏yskiem
i g∏adkoÊcià. Biel cynkowa neutralizuje produkty rozpadu spoiwa, tworzàce si´ podczas jego schni´cia; dzia∏a wi´c konserwujàco na odbitki. Jest
nieprzezroczysta dla promieni ultrafioletowych, chroni spoiwo przed ich
dzia∏aniem zwi´kszajàc trwa∏oÊç pow∏oki. Nadaje ona farbie dobre w∏aÊciwoÊci drukowe przez zwi´kszenie jej lejnoÊci. Jednak˝e farbami wykonanymi z bieli cynkowej êle si´ drukuje, osadzajà si´ one na wa∏kach farbowych
i formie drukowej. W zwiàzku z tym do produkcji farb typograficznych
i offsetowych jest stosowana ∏àcznie z bielà tytanowà. Farby zawierajàce
biel cynkowà wysychajà doÊç dobrze, tworzàc b∏onki nie zmieniajàce si´
pod wp∏ywem Êwiat∏a i gazów przemys∏owych.
Biel litoponowa (litopon) jest mieszaninà siarczku cynku i siarczanu
baru* (ZnS+BaSO4). Najwy˝sze jakoÊciowo gatunki litoponu majà czystà
bia∏à barw´, gorsze sà ˝ó∏tawe na skutek zanieczyszczenia zwiàzkami ˝elaza. Si∏a krycia litoponu ust´puje jedynie bieli tytanowej, przewy˝szajàc pod
tym wzgl´dem biel cynkowà. Ziarno ma znacznie grubsze ni˝ biel cynkowa, daje wi´c b∏onki o mniejszym po∏ysku. Mo˝e byç mieszany ze wszystkimi spoiwami nie powodujàc ich ˝elowania, pod warunkiem, ˝e nie zawiera tlenku cynku. Litopon wystawiony na dzia∏anie powietrza przechodzi
w rozpuszczalne sole cynku, co jest jednoznaczne ze zniszczeniem pigmentu.
Biel tytanowa jest dwutlenkiem tytanu (TiO2) otrzymywanym z minera∏u ilmenitu. Pod wzgl´dem budowy krystalicznej rozró˝nia si´ trzy odmiany dwutlenku tytanu. Tylko dwie z nich - anataz i rutyl - przydatne do
produkcji pigmentów bia∏ych krystalizujà w uk∏adzie tetragonalnym,
ró˝niàc si´ mi´dzy sobà odmiennym rozmieszczeniem atomów tytanu i tlenu w sieci krystalicznej. Mamy wi´c do czynienia z odmianami alotropowymi, które ró˝nià si´ w∏aÊciwoÊciami fizycznymi i technicznymi. Ich w∏aÊciwoÊci podano w tabeli 2.1.

Odmiany

G´stoÊç
[g/cm3]

TwardoÊç wg Mohsa
[°]

Wspó∏czynnik
za∏amania Êwiat∏a

Anataz

3,9

5,5 - 6,0

2,55

Rutyl

4,2

6,0 - 7,0

2,75

Tabela 2.1 Niektóre w∏aÊciwoÊci dwu odmian dwutlenku tytanu
*Siarczan baru: bia∏y pigment - wype∏niacz (obcià˝alnik) opisany w dalszej cz´Êci ksià˝ki przy omawianiu wype∏niaczy.
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Wysokogatunkowe biele tytanowe zawierajà 94-99% rutylu lub
anatazu. Reszt´ stanowià Al2O3 , SiO2 i ZnO. Biel tytanowa jest pigmentem
o czystej bia∏ej barwie i bardzo drobnej strukturze, wyró˝nia si´ najwi´kszà
ze wszystkich bia∏ych pigmentów si∏à krycia i barwienia. Liczba olejowa
bieli tytanowej jest doÊç wysoka, co pozwala uzyskiwaç pow∏oki o silnym
po∏ysku. Biel tytanowa jest nietoksyczna. Jest odporna na dzia∏anie
kwasów, zasad i czynników atmosferycznych. Ze wzgl´du na swà
chemicznà oboj´tnoÊç mo˝e byç ucierana ze spoiwami o du˝ej liczbie kwasowej. Jest równie˝ ca∏kowicie niewra˝liwa na dzia∏anie siarki, siarkowodoru i dwutlenku siarki. Wysycha niezbyt szybko, dajàc elastyczne i trwa∏e
b∏onki.
Sadza jest zaliczana równie˝ do pigmentów nieorganicznych. Jest ona
praktycznie mikrokrystalicznà odmianà w´gla. Sadza jest pigmentem
o du˝ej sile barwienia, odpornym na Êwiat∏o, kwasy, alkalia (∏ugi), wilgoç
i temperatur´. Sadz´ otrzymuje si´ przez niezupe∏ne spalanie zwiàzków
organicznych. W zale˝noÊci od tego, z jakiego materia∏u sadza zosta∏a
otrzymana ró˝ni si´ ona w∏aÊciwoÊciami fizycznymi i chemicznymi.
Rozró˝nia si´ m.in. sadz´ p∏omieniowà, lampowà, gazowà i acetylenowà.
Sadza p∏omieniowa (piecowa) powstaje przez spalanie - przy ma∏ym
dop∏ywie powietrza - smo∏y, naftalenu, odpadów ˝ywicznych albo pozosta∏oÊci podestylacyjnych przy produkcji olejów mineralnych w p∏askich ˝eliwnych naczyniach. Wytworzona sadza, niesiona sztucznie wywo∏anym
pràdem powietrza, w´druje przez wiele komór. L˝ejsze ziarenka sadzy
osadzajà si´ w dalszych komorach. Rezultatem tego zabiegu jest segregacja wg masy ziaren. Im drobniejsze sà ziarna sadzy, tym cenniejsza jest jej
odmiana. Sadza p∏omieniowa ma barw´ od ciemnobrunatnej do czarnej.
Zawiera ona pewne iloÊci substancji cz´Êciowego utlenienia. W celu
usuni´cia tych resztek sadza p∏omieniowa bywa nieraz podawana obróbce
uszlachetniajàcej - kalcynowaniu - polegajàcej na pra˝eniu w wolno obracajàcych si´ rurach ˝eliwnych. Jest to najtaƒszy gatunek sadzy.
Sadza lampowa jest najdawniej znanà odmianà sadzy i do chwili wprowadzenia sadzy gazowej by∏a najlepszym czarnym pigmentem. Otrzymywano jà spalajàc oleje mineralne, naft´ lub oleje roÊlinne w lampach knotowych, przy s∏abym dost´pie powietrza. W ten sposób przed wiekami produkowano w Chinach z oleju drzewnego sadz´, a z niej s∏ynne chiƒskie
tusze. Barwa sadzy lampowej nie jest tak czarna jak gazowej i wykazuje
wyraêny bràzowy odcieƒ. Ziarenka jej sà mniej wi´cej czterokrotnie wi´ksze
ni˝ sadzy gazowej: Êrednica ich wynosi przeci´tnie 0,4 µm. Oba te gatunki sadzy ma∏o ró˝nià si´ g´stoÊcià, natomiast liczba olejowa sadzy lampowej jest du˝o ni˝sza i waha si´ w granicach 90 - 130. Sadza lampowa
wysycha znacznie trudniej ni˝ gazowa. Obecnie sadz´ lampowà produkuje si´ z olejów mineralnych, spalanych w lampach knotowych. Barwa tej
odmiany jest szaroczarna.

Sadza gazowa powstaje przy nieca∏kowitym spalaniu gazów, jest
najczystszà i najwy˝ej cenionà odmianà sadzy. Cz´Êciowemu spalaniu poddaje si´ gazy ziemne towarzyszàce polom naftowym. Sadza gazowa ma
intensywnà czarnà barw´, a lekko brunatny odcieƒ wyst´puje po zmieszaniu z bielà. Sadza ta sk∏ada si´ z bardzo drobnych, prawie koloidalnych
ziarenek w´gla. Na powierzchni tych koloidalnych czàsteczek ∏atwo gromadzi si´ powietrze, dwutlenek w´gla i wilgoç atmosferyczna, której zawartoÊç mo˝e dochodziç do 15%. Sadza gazowa ma ma∏à g´stoÊç
(1,8 - 2,1 g/cm3), a w zwiàzku z tym na skutek drobnoziarnistej budowy wysokà liczb´ olejowà wynoszàcà Êrednio 150. Miesza si´ z wodà. Sadza
utarta z pokostem lnianym schnie wolno i wymaga dodatku suszek
(tj. substancji przyspieszajàcych schni´cie).
Sadza acetylenowa jest otrzymywana przez spalanie acetylenu metodami stosowanymi przy wytwarzaniu sadzy gazowej. Ma barw´ czarnoniebieskà.
Wi´kszoÊç produkowanych rodzajów sadzy nie ma wymaganej
tzw. g∏´bokiej czerni i charakteryzuje si´ brunatnym odcieniem. W celu
usuni´cia tych wad wprowadza si´ do farb czarnych wytwarzanych z sadzy
podbarwiacze, które usuwajà te wady. Do podbarwiania u˝ywa si´
pigmentów i barwników o barwach granatowych, zielonych, niebieskich
i fioletowych. Do farb gazetowych najcz´Êciej stosuje si´ tanie barwniki
t∏uszczowe: nigrozyn´, b∏´kit Victoria B, natomiast do pozosta∏ych farb:
b∏´kit Milori oraz lak´ fioletowà i niebieskà.
Pigmenty metaliczne (bràzy)
Bràz z∏oty jest stopem miedzi i cynku, w którym zawartoÊç miedzi
zawiera si´ w przedziale 70 - 90%. Jest wi´c to mosiàdz o zawartoÊci cynku od 10 do 30%. Produkowany jest w trzech podstawowych odcieniach:
czerwonym, z∏otym i zielonym. Wymaga spoiw o niskiej liczbie kwasowej
i doÊç niskiej lepkoÊci. Jest wra˝liwy na niektóre zanieczyszczenia atmosferyczne, ciemniejàc pod ich wp∏ywem. Jego w∏aÊciwoÊci drukowe sà z∏e.
Z tego te˝ wzgl´du bywa zast´powany pigmentem srebrnym (rozdrobnionym glinem) podbarwionym barwnikiem ˝ó∏tym o czerwonym odcieniu.
Bràz srebrny jest to rozdrobniony glin. Jego w∏aÊciwoÊci drukowe
sà doÊç dobre. Jest on u˝ywany do produkcji wszystkich rodzajów farb.
W celu uzyskania specjalnych efektów bywa zabarwiany barwid∏ami
o czystym odcieniu, np. lakami fanalowymi. Produkowane ostatnio modne
farby ekologiczne z∏ote majà w∏aÊnie zamiast bràzu z∏otego podbarwiany
bràz srebrny. Mimo, ˝e produkcja tego typu pigmentu jest znacznie mniej
szkodliwa ni˝ bràzu z∏otego, to wykonane z jego udzia∏em farby sà znacznie mniej kryjàce ni˝ wykonane z udzia∏em bràzu z∏otego.
Bràz z∏oty i srebrny odznaczajà si´ du˝à zdolnoÊcià krycia. Ich czàsteczki majà kszta∏t ∏usek (p∏ytek) o wymiarach 10 x 30 µm i gruboÊci : dla
z∏otego 0,3 µm, dla srebrnego 0,2 µm.
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Czerƒ magnetyczna jest pigmentem o wzorze FeO·Fe2O3 o barwie
czarnej z odcieniem bràzowym. Jest to pigment matowy. Odznacza si´
bardzo dobrà odpornoÊcià na podwy˝szonà temperatur´ i Êwiat∏o. Jego
cechà podstawowà sà silne w∏aÊciwoÊci magnetyczne. S∏u˝y on do produkcji farb specjalnych. Nadruki nim wykonane nadajà si´ do automatycznego
odczytu.
Pigmenty per∏owe
Sà to stosunkowo nowe materia∏y. Ich zastosowanie przemys∏owe
przypada na po∏ow´ lat siedemdziesiàtych w charakterze pigmentów
stosowanych do lakierów samochodowych. Do farb drukowych zacz´to
je stosowaç dopiero w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych. Jednak i dziÊ wyst´pujà problemy z ich szerokim zastosowaniem ze wzgl´du na du˝e rozmiary czàsteczek pigmentów i ich kruchoÊç.
Do czasu wynalezienia pigmentów per∏owych stosowane pigmenty
ze wzgl´du na odbijanie i poch∏anianie przez nie promieni Êwietlnych dzielono na: absorpcyjne i metaliczne.
Cechà charakterystycznà pigmentów per∏owych jest ich po∏ysk i efektowny wyglàd. Jest to nast´pstwem przezroczystoÊci i p∏ytkowej budowy
czàstek tych pigmentów, utworzonych z materia∏ów o ró˝nych wspó∏czynnikach za∏amania Êwiat∏a. Wielokrotne odbicia Êwiat∏a padajàcego,
powstajàce w tych strukturach, powodujà interferencj´ optycznà, która
z kolei wywo∏uje efekty barwne, zmieniajàce si´ zale˝nie od patrzenia
(rys. 2.2 str. ...).
Pigmenty per∏owe powstajà przez powlekanie miki, która stanowi
noÊnik, ró˝nymi tlenkami metalu, o zró˝nicowanej gruboÊci. Dobór
odpowiedniego tlenku metalu, jego gruboÊç i pow∏oki daje szerokà gam´
odcieni barwnych i ich intensywnoÊci.
Cechà charakterystycznà pigmentów per∏owych jest po∏ysk per∏owy.
Po∏ysk per∏owy to Êwiat∏o emanujàce z g∏´bi. Âwiat∏o przebywa relatywnie
d∏ugà drog´ w oÊrodku, w którym osadzone sà pigmenty per∏owe. Âwiat∏o
odbite przez g∏´bokie warstwy per∏owe musi znaleêç drog´ z powrotem
do powierzchni materia∏u poprzez szereg innych warstw per∏owych.
Im wi´ksza przezroczystoÊç oÊrodka, w którym osadzone sà pigmenty
per∏owe, tym mniejsza b´dzie „strata“ Êwiat∏a. Wa˝ne jest te˝, aby p∏ytki
pigmentu by∏y u∏o˝one równolegle do powierzchni. Tylko w ten sposób
mo˝na zapewniç po˝àdany kierunek odbicia Êwiat∏a zamiast odbiç rozproszonych. Per∏owy po∏ysk uzyskuje si´ tylko w przypadku odbicia równoleg∏ego. Na rysunku (rys. 2.3 str. ...) przedstawiono odbicie Êwiat∏a od trzech
ró˝nych rodzajów pigmentów. Producentem tego rodzaju pigmentów jest
firma Merck. Pigmenty noszà firmowà nazw´ Iridionpigmente®.
Pigmenty organiczne syntetyczne
Pigmenty organiczne syntetyczne sà coraz powszechniej stosowane,
a w porównaniu z pigmentami nieorganicznymi wyró˝niajà si´ wysokà

intensywnoÊcià barwy, czystoÊcià odcieni i niskà g´stoÊcià. Wytworzone
z nich farby sà wydajne i charakteryzujà si´ dobrymi w∏aÊciwoÊciami
drukowymi. Dzieli si´ je na: azowe, ftalocyjaninowe, antrachinonowe
i chinakrydynowe.
Pigmenty azowe sà najbardziej popularne. Charakterystyczne jest dla
nich wyst´powanie w czàsteczce grupy azowej − N = N −, zwanej chromoforem azowym. OdpornoÊç pigmentów na dzia∏anie Êwiat∏a i rozpuszczalników przyjmuje wartoÊci Êrednie, a dla niektórych pigmentów w tej
grupie nawet niskie. Obejmujà one gam´ barw od jasnych ˝ó∏cieni
do ciemnych czerwieni. Brak wÊród nich zieleni, b∏´kitów i fioletów.
Do produkcji farb drukowych najcz´Êciej stosowane sà: ˝ó∏cieƒ Hansa G*;
czerwieƒ pigmentowa B (czerwieƒ para); szkar∏at litolowy trwa∏y RN i oran˝
litolowy RN.*
Pigmenty ftalocyjaninowe o skomplikowanej budowie chemicznej
(uk∏ad czterobenzoazoporfiny) sà pigmentami o wysokiej intensywnoÊci,
wyró˝niajàce si´ szczególnie wysokà odpornoÊcià na dzia∏anie Êwiat∏a,
temperatury, rozpuszczalników, kwasów i zasad. Stosowane sà one do
wszystkich rodzajów farb drukowych. W produkcji farb majà zastosowanie
dwie formy tego pigmentu: miedziowa i bezmetaliczna.
Ftalocyjanina miedziowa ma atom miedzi umieszczony centralnie
w czàsteczce i zwiàzany wiàzaniem kowalencyjnym z dwoma atomami
azotu. Forma ta wyst´puje w dwóch odmianach krystalicznych: α (pigmenty o odcieniu czerwonym) i β (pigmenty o odcieniu zielonym). Odmiana α
jest stabilna natomiast odmiana a ma zdolnoÊç rekrystalizacji
w w´glowodorach aromatycznych do odmiany β, efektem jest zmiana
odcienia z czerwonawego na zielonkawy. Odmian´ β ftalocyjaniny
miedziowej stosuje si´ do produkcji farby triadowej cyjanowej
wg Europejskiej Skali Barw. Przez chlorowanie lub bromowanie ftalocyjaniny miedziowej otrzymuje si´ zielone pigmenty ftalocyjaninowe.
Druga forma ftalocyjaniny - bezmetaliczna- ma odcieƒ zielonkawy. Jest
to pigment transparentny.
Wadà pigmentów ftalocyjaninowych jest doÊç twarda tekstura, czyli sà
one doÊç trudno ucieralne.
Pigmenty antrachinonowe sà pochodnymi antrachinonu, o wysokiej
odpornoÊci na dzia∏anie Êwiat∏a, temperatury, rozpuszczalników, kwasów
i zasad. Reprezentujà one szerokà gam´ barw: ˝ó∏cienie, fiolety, b∏´kity,
oran˝e i czerwienie. Najcz´Êciej stosowane do produkcji farb drukowych
sà: ˝ó∏cienie antrapirymidowa i flawantronowa, oran˝ antrantronowy,
fiolet izowiolantronowy i b∏´kit indantrenowy. Wadà pigmentów antrachinonowych jest ich wysoka cena.
* Indeksy literowe i liczby przy nazwach pigmentów i barwników oznaczajà ich odcienie. W zale˝noÊci od producenta
sà to skróty pochodzàce z ró˝nych j´zyków, np. G oznacza odcieƒ zielony dla pigmentów produkowanych w krajach
niemieckoj´zycznych. Im wy˝sza liczba np. przy G tym bardziej zielony jest pigment (np. 3G, 4G itp.)
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Pigmenty chinakrydynowe sà pochodnymi chinankrydonu, o barwie
czerwonej i czerwonofioletowej, odznaczajà si´ doskona∏à odpornoÊcià na
wszystkie czynniki, tj. dzia∏anie Êwiat∏a, rozpuszczalników, kwasów i zasad.
Pigmenty chinakrydynowe sà bardzo drogie i sà stosowane do produkcji
farb o specjalnym przeznaczeniu, np. niektórych farb do drukowania na
blasze.
Oprócz opisanych powy˝ej grup pigmentów do produkcji farb
drukowych znajdujà zastosowanie równie˝ i inne pigmenty organiczne, np.
czerƒ anilinowa b´dàca produktem utleniania aniliny i b∏´kit alkaliczny
nale˝àcy do grupy pigmentów trójfenylometanowych. Czerƒ anilinowa
powstaje w wyniku skomplikowanego procesu utleniania na substratach
aniliny. Pigment jest matowy i znajduje zastosowanie do produkcji farb
czarnych o specjalnym przeznaczeniu. B∏´kit alkaliczny o barwie b∏´kitnej
znajduje zastosowanie g∏ownie do podbarwiania farb czarnych, choç i sam
mo˝e byç barwid∏em. Nazwa alkaliczny ma dziÊ znaczenie historyczne,
gdy˝ by∏ on stosowany do barwienia tkanin w kàpieli o odczynie alkalicznym.
2.1.3.Laki
Laki to nierozpuszczalne substancje barwiàce b´dàce produktami
otrzymywanymi z barwników rozpuszczalnych w wodzie przez ich
wytràcenie w postaci nierozpuszczalnej lub trwale osadzonej na pod∏o˝u
(substracie). Przemys∏owe znaczenie lak ciàgle wzrasta, zast´pujà one
z powodzeniem zarówno pigmenty nieorganiczne, jak i organiczne. Laki
charakteryzujà si´ w∏aÊciwoÊciami kryjàcymi, jak równie˝ transparentnymi.
Pozosta∏e w∏aÊciwoÊci lak, decydujàce o ich przydatnoÊci do produkcji farb
drukowych sà analogiczne jak w przypadku pigmentów. Z tego te˝ powodu bardzo cz´sto w literaturze fachowej zagranicznej, g∏ownie niemieckiej,
przy omawianiu barwide∏ nie odró˝nia si´ pigmentów organicznych od lak.
Do produkcji stosuje si´ najcz´Êciej rozpuszczalne barwniki kwasowe,
lakowane solami baru, wapnia, strontu, glinu, cyny itp., oraz rozpuszczalne barwniki zasadowe lakowane zwiàzkami o charakterze kwaÊnym,
np. kwasami fosforomolibdenowym i lub fosforowolframowymi.
Barwnikami kwasowymi nazywamy takie barwniki, których czàsteczki
zawierajà grupy kwasowe −COOH lub −SO3H. Tworzà one sole wapniowe
lub barowe nierozpuszczalne w wodzie, b´dàce cennymi lakami. Do lak
barwników kwasowych nale˝à mi´dzy innymi:
- laka barowa ˝ó∏cieni naftalowej S; jest to laka barwnika nitrowego
o wysokiej odpornoÊci na dzia∏anie Êwiat∏a, lecz bardzo niskiej
odpornoÊci na dzia∏anie wody; powszechnie stosowana do produkcji
farb transparentowych, oczywiÊcie z wyjàtkiem farb offsetowych;
- laka barowa tetrazyny; jest to laka barwnika azowego o barwie ˝ó∏tej,
o wysokiej odpornoÊci na dzia∏anie Êwiat∏a, o niskiej odpornoÊci na
dzia∏anie wody i wysokiej transparentowoÊci;

- laka barowa ˝ó∏cieni trwa∏ej; jest to laka barwnika pirazolowego
o barwie ˝ó∏tej, o wysokiej odpornoÊci na dzia∏anie Êwiat∏a oraz
podwy˝szonych temperatur. Ta ostatnia w∏aÊciwoÊç pozwala na zastosowanie jej do produkcji farb offsetowych na blach´ (suszenie piecowe
w temp. 150 - 180°C);
- czerwienie litolowe; sà to laki barwników azowych, stràcane solami
baru, wapnia lub strontu; w zale˝noÊci od rodzaju kationu majà ró˝nà
barw´: sól barowa - czerwonà z lekkim odcieniem niebieskim, wapniowa - czerwononiebieskà, strontowa - czerwonofioletowà; barwa
zale˝y równie˝ od sposobu otrzymywania laki; w praktyce mo˝na
uzyskaç ca∏à gam´ odcieni od czerwonopomaraƒczowego do czerwonofioletowego; czerwienie litolowe majà du˝à si∏´ krycia i Êrednià
odpornoÊç na dzia∏anie Êwiat∏a i chemikaliów; sà stosowane praktycznie do farb u˝ywanych we wszystkich technikach drukowania. Sà one
popularnie zwane litolami.
- laki fluoresceiny; sà to laki barwnika ksantenowego stràcanego glinu
lub cyny. Otrzymana laka ma barw´ ˝ó∏topomaraƒczowà, niskà
odpornoÊç na dzia∏anie Êwiat∏a i wysokà transparentowoÊç.
Barwniki zasadowe zawierajà grupy - NH2, - NHCH3, - N(CH3)2,
- N(C2H5)2, tworzà bardzo cenne laki z kompleksowymi kwasami fosforomolibdenowymi i fosforowolframowymi, zwane fanalami. Majà one dobrà
odpornoÊç na Êwiat∏o i wod´ oraz czyste i ˝ywe barwy o wysokiej intensywnoÊci. Laki fanalowe sà nieodporne na rozpuszczalniki polarne i alkalia.
W farbach zawierajàcych wy∏àcznie ˝ywice poliamidowe przeznaczone
do drukowania folii polietylenowej laki fanalowe nie mogà znajdowaç si´,
gdy˝ migrujà one w g∏àb polietylenu. Fanale tak˝e przyspieszajà katalityczne utrwalanie si´ farb zawierajàcych oleje lub ˝ywice schnàce oraz
powodujà ich wczeÊniejsze starzenie si´. Wyst´pujàc w farbie obok ˝ywic
poliamidowych powodujà mi´knienie zaschni´tej warstwy farby oraz
powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Z lak barwników zasadowych
najwa˝niejsze to:
- laki zieleni malachitowej i brylantowej; sà to laki barwników trójfenylometanowych; majà one wysokà odpornoÊç na dzia∏anie wody
i alkaliów i nieco mniejszà na dzia∏anie Êwiat∏a; wadà ich jest twarda
tekstura i opóênianie wysychania farb o spoiwach na pokostach
olejowych;
- laki b∏´kitu Victoria B; b∏´kit Victoria B tworzy lak´ o du˝ej intensywnoÊci barwy;
- laki rodaminy; rodamina nale˝y do barwników zasadowych z grupy
ksantenowych; z rodaminy B otrzymuje si´ lak´ o barwie czerwononiebieskawej stosowanej do produkcji farby purpurowej przeznaczonej
do drukowania wielobarwnego (tzw. triady); bardziej ˝ó∏tawà purpur´
otrzymuje si´ z barwnika rodaminy 6G.
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Laki otrzymuje si´ równie˝ z barwników zasadowo-kwasowych i zaprawowych (alizarynowych). Do produkcji farb stosowane sà równie˝
tzw. „pigmenty w´glowe“, które sà lakami barwników fioletowych
i niebieskich osadzonych na sadzy. Majà one bardzo dobrà barw´ czarnà.
Ich dodatek do farb czarnych polepsza barw´, obni˝a stopieƒ pylenia
i przebijania farby.
Laki barwników kwasowych i zasadowych miesza si´ w celu
uzupe∏nienia brakujàcych odcieni barw. Wypadkowa barwa powsta∏a ze
zmieszania wype∏nia w tym przypadku luk´ w skali barw.
Pigmenty i laki do dalszego przerobu dostarczane sà pod nast´pujàcymi postaciami:
- proszków, wymagajàcych w procesie wytwarzania farb dalszego
rozdrabniania za pomocà takich urzàdzeƒ rozcierajàcych jak trójwalcówki lub m∏yny kulowe; jest to tradycyjna postaç pigmentów i lak;
- proszków preparowanych, obecnie stosowanych coraz cz´Êciej; otrzymywanych przez osadzanie na ziarnach pigmentu w czasie jego wytwarzania, Êrodków u∏atwiajàcych zdyspergowanie w spoiwie; trwa∏à
ich zawiesin´ uzyskuje si´ przy u˝yciu mieszalników szybkoobrotowych;
- granulek, zmniejszajàcych ucià˝liwe pylenie towarzyszàce stosowaniu
pigmentów pylistych;
- ∏usek (tzw. chipsów), otrzymywanych przez odparowanie rozpuszczalnika z zawiesiny pigmentów lub laki w roztworze substancji b∏onotwórczej, najcz´Êciej nitrocelulozy; ∏uski zawierajà pigment (lak´),
nitroceluloz´ i plastyfikator; produkuje si´ dwa rodzaje chipsów:
z u˝yciem nitrocelulozy rozpuszczalnej w alkoholu i rozpuszczalnej
w estrach; wytwarzanie z nich farb fleksograficznych lub wkl´s∏odrukowych sprowadza si´ zazwyczaj do ich rozpuszczenia w odpowiednim
rozpuszczalniku, oprócz ∏usek nitrocelulozowych (zwanych tak˝e nitropigmentami), stosowane równie˝ ∏uski poliamidowe, etylocelulozowe
oraz kalafoniowo - maleinowe, b∏onki farbowe utworzone przez farby
otrzymane z ∏usek charakteryzujà si´ wysokim po∏yskiem i wysokà
transparentownoÊcià;
- past flaszowanych, b´dàcych mieszaninà pigmentu i spoiwa otrzymanà
w procesie flaszowania. Proces ten polega na usuni´ciu wody z pasty
wodnej pigmentu, otrzymanej na okreÊlonym etapie jej produkcji,
przez ugniatanie z odpowiednio dobranym spoiwem olejowym i Êrodkiem u∏atwiajàcym przeprowadzenie procesu. Pigmenty flaszowane
odznaczajà si´ wybitnie drobnym ziarnem. Wytwarzanie z nich farb jest
znacznie uproszczone. Stosuje si´ je w niezbyt du˝ym zakresie do produkcji niektórych odmian farb np. farb offsetowych do drukowania
zwojowego typu heat-set.

2.2. Spoiwa
Spoiwem nazywamy materia∏ wià˝àcy, który w po∏àczeniu z substancjami barwiàcymi tworzy farb´. Spoiwo powinno zwil˝aç i otaczaç ziarna
barwid∏a, powodujàc jednorodnoÊç farby. Nie powinno ono reagowaç
z barwid∏em, bo mo˝e to spowodowaç zmian´ barwy. Od spoiwa
w g∏ównej mierze zale˝à w∏aÊciwoÊci reologiczne farby, a wi´c jej w∏aÊciwoÊci drukowe, takie jak odpowiednia lepkoÊç i tack. W∏aÊciwie dobrane
spoiwo winno gwarantowaç nadanie farbie odpowiedniej adhezji do pod∏o˝a i formy drukowej oraz zdolnoÊç przeniesienia farby w procesie
drukowania na powierzchni´ zadrukowywanego pod∏o˝a. Podstawowym
zadaniem spoiwa jest trwa∏e zwiàzanie substancji barwiàcej z zadrukowywanym pod∏o˝em. Procesy drukowania przebiegajà szybko i od spoiwa
wymaga si´ zdolnoÊci szybkiego utrwalania farby na zadrukowywanym
pod∏o˝u oraz zapewnienia odpornoÊci wytworzonych b∏onek farbowych
na dzia∏ania mechaniczne i wp∏ywy atmosferyczne. Istotnà sprawà
w doborze spoiwa jest neutralnoÊç barwna, tak by spoiwo nie by∏o przyczynà zniekszta∏ceƒ barwnych. Ponadto spoiwa muszà byç chemicznie
oboj´tne wzgl´dem substancji barwiàcych i materia∏ów, z których wykonane sà formy drukowe, gumy offsetowe (w drukowaniu offsetowym) oraz
wa∏ki zespo∏ów farbowych. Powy˝sze wymagania stawiane spoiwom
mogà byç realizowane przy zró˝nicowanych warunkach stosowania farb,
poniewa˝ istnieje doÊç du˝y wybór substancji b∏onotwórczych. Bioràc
za podstaw´ klasyfikacji sk∏ad surowcowy, spoiwa dzieli si´ na:
- olejowe,
- olejowo - ˝ywiczne,
- rozpuszczalnikowe.
2.2.1. Spoiwa
olejowe

Spoiwa olejowe nale˝à do najstarszych spoiw stosowanych do produkcji farb drukowych. Sà to modyfikowane oleje roÊlinne (pokosty), takie jak
olej lniany, konopny, sojowy oraz olej drzewny zwany tungowym. Oleje te
zaliczane sà do grupy tzw. „olejów schnàcych“. OkreÊlenie olej schnàcy
nale˝y rozumieç jako zdolnoÊç przetwarzania si´ warstewki oleju w twardà,
mocnà i elastycznà b∏onk´. Powolne tworzenie si´ b∏onek nie jest zgodne
z szybkoÊcià drukowania. W u˝yciu sà zatem oleje modyfikowane w postaci
pokostów, które si´ szybciej utrwalajà. Oleje roÊlinne nale˝à do grupy
t∏uszczów; sà mieszaninà glicerydów wy˝szych kwasów t∏uszczowych,
g∏ównie nienasyconych. Pokosty naturalne otrzymuje si´ przez ogrzewanie
schnàcych olejów roÊlinnych w okreÊlonym czasie (kilku do kilkunastu
godzin), z wyeliminowaniem procesów utleniajàcych. Mechanizm zmian
jakim ulega olej w trakcie ogrzewania, wià˝e si´ z przebiegajàcymi
równolegle dwoma procesami:
- zwi´kszeniem czàsteczki oleju w wyniku reakcji polimeryzacji zwiàzanej
z obecnoÊcià wiàzaƒ podwójnych w czàsteczkach oleju,
- cz´Êciowym rozpadem czàsteczek oleju prowadzàcym do powstania
wolnych kwasów t∏uszczowych i glicerolu (gliceryny).
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Zmiany te sà przyczynà skrócenia czasu tworzenia spoistych pow∏ok na
pod∏o˝u, na które naniesiono pokost. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e powstanie
nadmiaru wolnych kwasów t∏uszczowych w procesie modyfikacji olejów
mo˝e mieç niekorzystny wp∏yw w procesie drukowania technikà offsetowà.
ObecnoÊç wolnych kwasów t∏uszczowych w pokoÊcie (tak˝e w ˝ywicy)
okreÊla si´ tzw. liczbà kwasowà, tj. iloÊcià miligramów KOH zu˝ytà
do zoboj´tnienia jednego grama pokostu w przypadku miareczkowania
go w roztworze eterowym w obecnoÊci fenoloftaleiny.
Naturalne pokosty, stanowiàce do niedawna podstawowe Êrodki
wià˝àce w produkcji farb do drukowania typograficznego i offsetowego,
straci∏y na znaczeniu wobec szeroko stosowanych obecnie spoiw olejowo
- ˝ywicznych.
Najcz´Êciej obecnie stosowane do produkcji spoiw oleje to: olej lniany,
olej sojowy, olej drzewny, olej rycynowy dehydratyzowany i oleje uretanowe.
Olej lniany otrzymuje si´ przez t∏oczenie lub ekstrakcj´ nasion lnu.
Nasiona lnu zawierajà oko∏o 35% oleju. Olej ekstrahowany jest ciemniejszy
i trudniej wysycha nie powinien wi´c byç stosowany do wyrobu farb
drukowych. T∏oczony Êwie˝y olej lniany ma barw´ jasnoz∏ocistà, przyjemny
zapach i nieco gorzkawy smak. Chemicznie stanowi on przede wszystkim
mieszanin´ glicerydów nienasyconych kwasów t∏uszczowych, którym
zawdzi´cza zdolnoÊç wysychania. Zawiera on tak˝e ma∏à iloÊç lipoidów,
cia∏ barwnych i innych zwiàzków, które nie biorà udzia∏u w procesie
schni´cia, a wp∏ywajà niekorzystnie na barw´ i trwa∏oÊç pow∏oki. Do produkcji spoiw nale˝y u˝ywaç olejów uprzednio pozbawionych niektórych
z tych sk∏adników, czyli olejów odbia∏czonych. Mo˝na stosowaç olej
klarowany lub najwy˝ej s∏abo zm´tniony.
Olej sojowy otrzymuje si´ z nasion soi uprawnej, hodowanej g∏ównie
w Chinach, USA i Brazylii. Warunki glebowe i klimatyczne uprawy wywierajà du˝y wp∏yw na w∏aÊciwoÊci oleju. Zazwyczaj jest to ciecz jasno
bràzowa lub ˝ó∏tawa, o przyjemnym smaku i zapachu. Ma sk∏onnoÊç
do tworzenia zm´tnienia, a nawet zbitego osadu. Ma∏y dodatek lecytyny
zmniejsza te zjawiska. Olej sojowy naniesiony na pod∏o˝e niewsiàkliwe
wysycha doÊç wolno. Traktowany jest jako olej pó∏schnàcy. Jego schni´cie
przyspiesza suszka Mn - Co (manganowo - kobaltowa). Olej sojowy stosuje si´ zazwyczaj z dodatkiem któregoÊ z olejów schnàcych w celu
przyspieszenia schni´cia farby.
Olej sojowy jest szczególnie ch´tnie stosowany do produkcji farb gazetowych. Zast´puje on zazwyczaj olej mineralny. Farby wyprodukowane
na jego bazie w porównaniu z zawierajàcymi olej mineralny, stanowià produkt znacznie ulepszony zarówno pod wzgl´dem w∏aÊciwoÊci drukowych
jak i wyglàdu odbitki. Farba pokrywa jà warstwà równomiernà, wolnà
od miejsc niezadrukowanych lub prze∏adowanych. Zu˝ycie tych farb wzrasta mimo, i˝ sà one dro˝sze (zw∏aszcza czarne) od farb na bazie oleju
mineralnego.

Olej sojowy jest tak˝e stosowany jako zamiennik oleju mineralnego
w tzw. arkuszowych ekologicznych farbach offsetowych.
Olej drzewny, zwany tungowym otrzymuje si´ z owoców drzewa tungowego rosnàcego w Chinach. Wysycha on szybciej ni˝ olej lniany. Zawiera
glicerydy nienasyconych kwasów t∏uszczowych o sprz´˝onych wiàzaniach
podwójnych, co umo˝liwia szybki przebieg schni´cia. Tworzone b∏onki
sà trwa∏e i majà du˝à przyczepnoÊç oraz odpornoÊç na czynniki korodujàce. Olej drzewny odznacza si´ silnym charakterystycznym zapachem,
a barwa jego bywa od ˝ó∏tej do ciemnooliwkowej, ma rozmaity stopieƒ
zm´tnienia. Jest to bardzo cenny surowiec do produkcji farb offsetowych,
lecz jego wysoka cena ogranicza powszechne zastosowanie.
Olej rycynowy dehydratyzowany jest otrzymywany z oleju rycynowego
przez jego odwodnienie. Wysycha wówczas szybciej ni˝ olej lniany. Jest
bezbarwny, nie ciemnieje pod wp∏ywem Êwiat∏a ani podczas wypalania.
Jest stosowany do produkcji farb bia∏ych i jasnych, zw∏aszcza utrwalanych
piecowo.
Oleje uretanowe, otrzymywane przez dzia∏anie izocyjanianów na oleje
roÊlinne, odznaczajà si´ szybkim wysychaniem, a po zestaleniu
odpornoÊcià na wilgoç i alkalia.
2.2.2. Spoiwa
olejowo-˝ywiczne
Spoiwa olejowo - ˝ywiczne zwane cz´sto pokostami sztucznymi lub
syntetycznymi sà mieszaninà olejów mineralnych lub/i schnàcych olejów
roÊlinnych z rozpuszczonymi w nich ˝ywicami naturalnymi lub syntetycznymi. Spoiwa te powszechnie stosowane do produkcji farb drukowych
(mazistych) w wielu przypadkach majà lepsze w∏aÊciwoÊci od stosowanych
poprzednio pokostów naturalnych, np. sà jasne i charakteryzujà si´ niskà
liczbà kwasowà.
W farbach przygotowanych z u˝yciem spoiw olejowo - ˝ywicznych,
oleje spe∏niajà rol´ rozpuszczalnika ˝ywicy. Sà to oleje mineralne otrzymywane z ropy naftowej lub smo∏y w´glowej. Najcz´Êciej oleje mineralne
sà mieszaninà wy˝szych w´glowodorów alifatycznych. Nale˝à do olejów
nieschnàcych. Charakteryzujà si´ zdolnoÊcià rozpuszczania wielu ˝ywic.
Bywajà stosowane do produkcji niektórych farb typograficznych i offsetowych na pod∏o˝a wsiàkliwe lub jako dodatki do olejów schnàcych.
Do produkcji farb mazistych (tj. g∏ownie offsetowych i typograficznych)
stosuje si´ pokosty syntetyczne otrzymywane z olejów mineralnych lub
roÊlinnych i rozpuszczonych w nich odpowiednich ˝ywic. Najcz´Êciej
stosowane sà w tym celu:
- pokosty kalafoniowe (kalafonia modyfikowana i oleje mineralne),
- pokosty alkidowe (˝ywice alkidowe i oleje mineralne lub roÊlinne),
- pokosty maleinowe (˝ywice maleinowe lub maleinowe modyfikowane
i oleje mineralne lub roÊlinne),
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- pokosty fenolowe (˝ywice fenolowe i oleje mineralne).
- pokosty kumaronowe (˝ywice kumaronowe i oleje mineralne),
- pokosty asfaltowe (asfalty i oleje mineralne).
˚ywice sà to bezpostaciowe lub cz´Êciowo krystaliczne substancje
zwykle nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne lub nierozpuszczalne
w odpowiednich rozpuszczalnikach organicznych. ˚ywice sà zwiàzkami
organicznymi. Sà to substancje o konsystencji od pó∏ciek∏ej do sta∏ej
(szklistej). Majà one ró˝norodny sk∏ad i budow´ chemicznà, co wp∏ywa
na ich zró˝nicowanà rozpuszczalnoÊç w rozpuszczalnikach organicznych.
˚ywice dzielà si´ na ˝ywice naturalne i sztuczne.
W∏aÊciwie wszystkie ˝ywice sà zwiàzkami wielkoczàsteczkowymi,
ale zastosowanie do produkcji farb drukowych znajdujà tylko te, które majà
ma∏o uporzàdkowanà struktur´, krótkie ∏aƒcuchy i odpowiednià temperatur´ mi´knienia. O mo˝liwoÊci zastosowania ˝ywic do produkcji spoiw farb
drukowych decydujà ich w∏aÊciwoÊci. Do najwa˝niejszych w∏aÊciwoÊci
˝ywic nale˝y zaliczyç:
- temperatur´ mi´knienia; jej wartoÊç okreÊla, czy farba wykonana
na bazie danej ˝ywicy nadaje si´ do drukowania z du˝à pr´dkoÊcià,
czy te˝ nie; je˝eli ˝ywica ma niskà temperatur´ mi´knienia, zatrzymuje
ona resztki rozpuszczalnika, rozpuszczalnik migruje do powierzchni
b∏onki farbowej i powoduje sklejenie (blocking) druków; wy˝sza temperatura mi´knienia daje mo˝liwoÊç szybszego utrwalania farby
i umo˝liwia drukowanie z wi´kszà pr´dkoÊcià;
- lepkoÊç roztworu ˝ywicy; im bardziej spolimeryzowana ˝ywica, tym
wi´ksza lepkoÊç; stosujàc dany rozpuszczalnik i danà ˝ywic´ musimy
rozpuÊciç odpowiednià iloÊç ˝ywicy dajàcà roztwór o okreÊlonej
lepkoÊci;
- mieszalnoÊç, czyli znoszenie si´ ˝ywic mi´dzy sobà; w celu uzyskania
konkretnych w∏aÊciwoÊci lub te˝ ich poprawienia roztwory ˝ywic
sà mieszane ze sobà; nie wszystkie ˝ywice dajà si´ mieszaç,
np. nie mo˝e wyst´powaç obok siebie poliwinylobutyral i ˝ywice
nitrocelulozowe;
- rozpuszczalnoÊç ˝ywic w okreÊlonych rozpuszczalnikach; dobór
rozpuszczalnika decyduje o pr´dkoÊci utrwalania farby zawierajàcej
rozpuszczalniki lotne;
- barwa ˝ywicy; wp∏ywa na barw´ farby, np. w przypadku ˝ywic
ciemnych;
- po∏ysk ˝ywicy; wp∏ywa on na po∏ysk farby;
- liczba kwasowa ˝ywicy; mówi ona o obecnoÊci wolnych grup kwasowych w ˝ywicy, daje informacj´ o mo˝liwoÊci stosowania barwide∏
i rozpuszczalników o okreÊlonym odczynie;
- odpornoÊç ˝ywic na czynniki fizyczne i chemiczne; decyduje ona
najcz´Êciej o odpornoÊci farb na te czynniki;
- odpornoÊç ˝ywic na zmian´ barwy pod wp∏ywem Êwiat∏a;
- adhezja ˝ywic po ich utrwaleniu na pod∏o˝u; decyduje ona o adhezji
farby;

- zwil˝anie pigmentów i lak przez roztwory ˝ywic; w∏aÊciwoÊç ta decyduje o mo˝liwoÊciach zastosowania konkretnego uk∏adu ˝ywica - pigment lub laka, oraz decyduje o mo˝liwoÊciach wyprodukowania farb
drukowych o konkretnej intensywnoÊci.
˚ywice naturalne sà z∏o˝onymi pochodnymi organicznymi o du˝ej
masie czàsteczkowej i okreÊlonej rozpuszczalnoÊci. G∏ównie stanowià one
mieszanin´ z∏o˝onych kwasów organicznych, alkoholi, fenoli oraz estrów.
Wytwarzane sà w tzw. komórkach ˝ywicorodnych wielu drzew iglastych
i wydalane na zewnàtrz roÊliny. Dzielà si´ na ˝ywice wspó∏czesne stanowiàce wydzielin´ drzew obecnie ˝yjàcych (kalafonia, damara, sandarak)
i kopalne powsta∏e w glebie z wycieków ˝ywic z drzew czy roÊlin
wymar∏ych (np. kopal Kongo). Spotyka si´ równie˝ choç znacznie rzadziej
˝ywice b´dàce wydzielinà z organizmów owadów (szelak).
˚ywicami syntetycznymi nazywa si´ bezpostaciowe produkty
wielkoczàsteczkowe i oligomeryczne otrzymywane w odpowiednich
polireakcjach tj. g∏ównie polikondensacji i polimeryzacji. ˚ywice syntetyczne tworzà licznà grup´ o wielkiej skali zastosowaƒ. W wielu przypadkach
wypar∏y ˝ywice naturalne. Przewag´ swà zawdzi´czajà wi´kszej jednorodnoÊci oraz korzystnym, dajàcym si´ w szerokich granicach zmieniaç
w∏aÊciwoÊciom fizycznym i chemicznym. Majà one bardzo wa˝nà
w∏aÊciwoÊç tworzenia trwa∏ych b∏onek na pod∏o˝u, na które je naniesiono
w postaci roztworu, po ulotnieniu si´ rozpuszczalnika lub po usieciowaniu.
Do najcz´Êciej stosowanych ˝ywic w produkcji spoiw olejowo ˝ywicznych do farb drukowych mazistych nale˝à: kalafonia, ˝ywice alkidowe w tym tak˝e i ˝ywice ftalowe, melaminowe, melaminowo - kalafoniowe, fenolowe i kumaronowo - indenowe.
Kalafonia. Jest naturalnà, kruchà, pó∏przezroczystà ˝ywicà otrzymywanà z wycieku drzew iglastych, dobrze rozpuszczalnà w wielu rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalnà w wodzie, ∏atwopalnà.
Pod wzgl´dem chemicznym stanowi w oko∏o 90% mieszanin´ kwasów
˝ywicznych (kwas abietynowy i pimarowy), ich pochodnych i w niewielkiej
iloÊci innych substancji organicznych i zanieczyszczeƒ. Z uwagi
na zawartoÊç kwasów ˝ywicznych (wysoka liczba kwasowa) stosuje si´
kalafoni´ modyfikowanà (utwardzonà), tj. kalafoni´ zawierajàcà kwasy
˝ywiczne w postaci soli wapniowych lub estrów alkoholi wielowodorotlenowych (glicerolu, pentaerytrytolu).
˚ywice alkidowe. Sà polikondensatami typu poliestrów wielokarboksylowych kwasów organicznych (kwasy ftalowy, maleinowy, adypinowy,
sebacynowy) i wielowodorotlenowych alkoholi (glicerol, pentaerytrytol).
Stosowanie ich jest ograniczone z uwagi na ma∏à rozpuszczalnoÊç
i kruchoÊç b∏onek. Pe∏nowartoÊciowymi substancjami b∏onotwórczymi stajà
si´ dopiero po modyfikacji polegajàcej na zestryfikowaniu wolnych grup
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wodorotlenowych w alkoholach, stanowiàcych fragmenty makroczàsteczki, nienasyconymi kwasami t∏uszczowymi lub ˝ywicznymi. Modyfikowane
˝ywice alkidowe sà dobrze rozpuszczalne w licznych rozpuszczalnikach
organicznych, np. typu w´glowodorów aromatycznych, estrów, ketonów.
Stosowane sà do wytwarzania plastyfikatorów i farb mazistych. ˚ywice
te naniesione na odpowiednie pod∏o˝a tworzà elastyczne, bardzo trwa∏e
b∏onki, w zasadzie bezbarwne, o znacznej Êwiat∏otrwa∏oÊci.
Z uwagi na wspó∏czesne potrzeby zadrukowywania ró˝nych pod∏o˝y
i uzyskania odpowiednich spoiw, modyfikowane ˝ywice alkidowe poddaje
si´ dalszej obróbce. Polega ona na wprowadzeniu do czàsteczek ˝ywicy
nowych elementów nadajàcych spoiwu oczekiwane w∏aÊciwoÊci. Alkidale
styrenowe powstajà na skutek reakcji styrenu z resztà nienasyconego
kwasu t∏uszczowego w czàsteczce modyfikowanej ˝ywicy. Alkidale
styrenowe u˝yte do farb drukowych piecowych znacznie skracajà czas
wypalania. Z tej racji znalaz∏y zastosowanie w niektórych farbach offsetowych i sitodrukowych do drukowania na blasze. Alkidale akrylowe podobnie jak poprzednie, powstajà przez reakcj´ czàsteczki ˝ywicy z kwasem
akrylowym lub metakrylowym. Spoiwo takie charakteryzuje si´ elastycznoÊcià i znacznà przyczepnoÊcià, co umo˝liwia u˝ycie go do farb
stosowanych przy zadrukowywaniu folii poliestrowych (z politereftalanu
etylenu), metakrylowych i z polistyrenu.
˚ywice ftalowe b´dàce estrami kwasu ftalowego i wy˝szych alkoholi
nale˝à tak˝e do grupy ˝ywic alkidowych. Sà one najcz´Êciej modyfikowane
olejami roÊlinnymi. Ich zastosowanie to produkcja farb offsetowych
i typograficznych oraz plastyfikatory farb mazistych.
Nowe rodzaje ˝ywic alkidowych, które sà pó∏p∏ynne, stosuje si´ do produkcji farb offsetowych arkuszowych neutralnych sensorycznie przeznaczonych do drukowania opakowaƒ ˝ywnoÊci i papierosów. Utrwalajà si´ one
oksydacyjnie (utlenienie z polimeryzacjà) bez tworzenia zapachowych
produktów ubocznych (podczas utrwalania nie zachodzi rozpad na zwiàzki o krótkich ∏aƒcuchach).
˚ywice melaminowe. Powstajà w wyniku kondensacji melaminy i aldehydu mrówkowego; otrzymany produkt estryfikuje si´ butanolem.
Zmieszane z nitrocelulozà, ˝ywicami epoksydowymi i alkidowymi
stosowane sà przy wytwarzaniu farb ciek∏ych i mazistych do drukowania
papieru, kartonu, ró˝nych folii z tworzyw sztucznych i folii aluminiowej.
˚ywice melaminowo - kalafoniowe . Powstajà w wyniku reakcji
bezwodnika maleinowego i kalafonii, a dalej estryfikacji otrzymanego
produktu przejÊciowego glicerolem lub pentaertrytolem. ˚ywice te sà
w znacznym stopniu przydatne do produkcji farb drukowych, majà jasnà
barw´, nie zmieniajà jej, tworzà elastyczne b∏onki o znacznym po∏ysku,
szybko si´ utrwalajà, sà bezwonne. Stosowane do produkcji farb mazistych
i p∏ynnych, sà szczególnie zalecane przy produkcji farb stosowanych
do drukowania opakowaƒ Êrodków spo˝ywczych.

˚ywice fenolowe. Sà polikondensatami odpowiednich fenoli z aldehydem mrówkowym (formaldehydem). ˚ywice te majà doÊç ograniczone
zastosowanie w produkcji farb mazistych, z uwagi na ich nieodpornoÊç
na dzia∏anie Êwiat∏a, pod wp∏ywem, którego ˝ó∏knà a nawet bràzowiejà.
Zastosowano je do produkcji farb czarnych i ciemnych. Zaletà tych ˝ywic
jest natomiast krótki czas utrwalania si´, co pozwala na drukowanie farbami z ich zawartoÊcià na bardzo g∏adkich i niewsiàkliwych pod∏o˝ach.
˚ywice fenolowe modyfikowane to polikondensaty poddane estryfikacji
glicerolem czy pentaertrytolem lub te˝ poddane reakcji z kwasami
˝ywicznymi. Spoiwa te sà rozpuszczalne w ró˝nych rozpuszczalnikach,
u˝ywane do produkcji farb g∏ownie mazistych, choç mo˝na je stosowaç
do farb drukowych stosowanych we wszystkich technikach drukowania.
Utrwalajà si´ szybko, a wytworzone b∏onki majà du˝à odpornoÊç mechanicznà.
˚ywice kumaronowo - indenowe. Sà produktami kopolimeryzacji
odpowiednich frakcji benzenu surowego i smo∏y surowej otrzymanej
z rozk∏adu w´gla kamiennego (w których wyst´puje kumaron i inden).
˚ywice te majà doÊç liczne wady, utrwalajà si´ doÊç wolno, tworzà matowe
pow∏oki o ma∏ej przyczepnoÊci do pod∏o˝a, ciemniejà. Sà jednak tanie
i to pozwala u˝ywaç ich do produkcji farb gazetowych i niskogatunkowych
farb wkl´s∏odrukowych (rozpuszczajà si´ w w´glowodorach aromatycznych).
Przedstawione powy˝ej ˝ywice nie wyczerpujà listy stosowanych substancji b∏onotwórczych u˝ywanych w spoiwach olejowo - ˝ywicznych.
Trzeba podkreÊliç pewnà uniwersalnoÊç niektórych ˝ywic z uwagi na ich
mo˝liwoÊç zastosowaƒ produkcyjnych tak do farb mazistych jak i ciek∏ych.
Asfalty sà to substancje b∏onotwórcze, jakkolwiek nie nale˝à do grupy
˝ywic, cz´sto sà stosowane jako spoiwa do wytwarzania farb, tak
mazistych jak i ciek∏ych. Asfalt definiuje si´ jako mieszanin´ w´glowodorów
wielkoczàsteczkowych (alifatycznych, naftalenowych, aromatycznych)
pochodzenia naturalnego. Asfalty kopalne (naturalne) wyst´pujà jako
minera∏y np. gilsonit lub sà otrzymane z przeróbki ropy naftowej lub smo∏y
w´glowej jako asfalty sztuczne; majà one konsystencj´ sta∏à lub pó∏p∏ynnà.
Sà stosowane do produkcji wysokogatunkowych czarnych farb
typograficznych i offsetowych oraz czarnych i bràzowych farb
wkl´s∏odrukowych. Tworzà one b∏onki twarde, trwa∏e, o intensywnym
po∏ysku.
2.2.3. Spoiwa
rozpuszczalnikowe
Spoiwa rozpuszczalnikowe sà roztworami substancji b∏onotwórczej
w lotnym rozpuszczalniku. Rozpuszczalnikiem nazywa si´ ciecze organiczne charakteryzujàce si´ zdolnoÊcià rozpuszczania ˝ywic i olejów oraz
tworzenia z nimi jednorodnych mieszanin. Podstawowà rolà rozpuszczal-
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nika jest rozpuszczenie substancji b∏onotwórczych przy równoczesnym
mieszaniu si´ z pozosta∏ymi sk∏adnikami farby. Po ulotnieniu si´ rozpuszczalnika substancja b∏onotwórcza tworzy cienkà b∏onk´ wià˝àc barwid∏o
z zadrukowywanym pod∏o˝em. Dobór odpowiedniego rozpuszczalnika
wià˝e si´ z budowà chemicznà ˝ywicy. Obok zdolnoÊci rozpuszczania,
cechà decydujàcà o zastosowaniu rozpuszczalnika jest jego lotnoÊç,
od której zale˝y szybkoÊç utrwalania si´ farb. Rodzaj i iloÊç rozpuszczalników zale˝y od wymaganej dla danej farby lepkoÊci. I tak farby maziste
zawierajà od kilku do kilkunastu procent rozpuszczalnika, a ciek∏e od 40
do 80%. Przygotowujàc farby stosuje si´ zwykle nie jeden, a mieszanin´
rozpuszczalników, poniewa˝ w sk∏ad farby mogà wchodziç ró˝ne substancje b∏onotwórcze czy te˝ pomocnicze o ró˝nej rozpuszczalnoÊci. Ponadto,
obok rozpuszczalników w farbach mogà wyst´powaç rozcieƒczalniki czyli
ciecze, które nie rozpuszczajà substancji b∏onotwórczych, a w farbie spe∏niajà role pomocnicze, np. obni˝ajà lepkoÊç, czy te˝ podwy˝szajà lotnoÊç
rozpuszczalników.
Najcz´Êciej stosowane rozpuszczalniki to alkohole i ich pochodne,
estry, ketony, w´glowodory i ich pochodne oraz woda.
2.2.3.1.
Rozpuszczalniki
i rozcieƒczalniki
Obok ˝ywic b´dàcych tzw. substancjà b∏onotwórczà, drugim wa˝nym
sk∏adnikiem spoiw jest rozpuszczalnik lub mieszanina rozpuszczalnika i rozcieƒczalnika. G∏ównym zadaniem rozpuszczalnika jest rozpuszczanie substancji b∏onotwórczej przy równoczesnym mieszaniu si´ z pozosta∏ymi
sk∏adnikami farb, jak: plastyfikatory, roztwory suszek, podbarwiacze, pasty
pomocnicze itp.
Rodzaj i iloÊç wprowadzonych do farb rozpuszczalników zale˝y
od postaci farby. Farby maziste zwykle zawierajà ich od kilku do kilkunastu
procent, ciek∏e od 40 do 80%. Najcz´Êciej stosuje si´ mieszanin´
rozpuszczalników, poniewa˝ jeden rozpuszczalnik nie zawsze mo˝e byç
uniwersalny dla danego uk∏adu ˝ywic, czy pozosta∏ych sk∏adników farby.
Poza rozpuszczaniem, ˝ywic rozpuszczalnik reguluje czas schni´cia farby
oraz jej w∏aÊciwoÊci drukowe.
Rozpuszczalnik musi byç tak dobrany, aby rozpuszcza∏ w ˝àdanym
stosunku substancj´ rozpuszczanà. Rozpuszczalnik mo˝e byç
jednosk∏adnikowy, mo˝e sk∏adaç si´ (byç roztworem) wielu sk∏adników.
Substancja rozpuszczona mo˝e byç równie˝ jednosk∏adnikowa, ale mo˝e
te˝ sk∏adaç si´ z wielu sk∏adników.
Do wytworzenia roztworu stosowane sà wi´c rozpuszczalniki. Cz´sto
zdarza si´, ˝e dany roztwór trzeba rozcieƒczyç tzn. zmniejszyç jego
st´˝enie, zmniejszyç przy tym jego lepkoÊç. Do tego celu stosuje si´ substancje zwane rozcieƒczalnikami. Rozcieƒczalnikiem mo˝e byç taka sama
substancja lub substancje, które stosowane sà w rozpuszczalniku. JeÊli
rozpuszczalniki te sà zbyt drogie, do rozcieƒczania mogà byç stosowane
substancje, które nie rozpuszczajà substancji rozpuszczonej warunkiem,

˝e nie powodujà wydzielenia z roztworu substancji rozpuszczonej
i rozpuszczajà si´ w rozpuszczalniku.
Taka substancja, która sama nie rozpuszcza substancji rozpuszczonej,
ale dodana do roztworu ∏àczy si´ z nim i nie powoduje wydzielenia
z roztworu substancji rozpuszczonej nazywa si´ rozcieƒczaczem.
Jednak rzadko si´ zdarza, aby do rozcieƒczania u˝ywano samego
rozcieƒczacza. Stosuje si´ wtedy rozcieƒczalnik, który jest mieszaninà
(roztworem) rozcieƒczaczy i rozpuszczalników.
Rozpuszczalniki mogà byç te˝ stosowane do mycia i czyszczenia
zabrudzonych przedmiotów.
Rozpuszczalniki i rozcieƒczacze muszà oprócz podstawowej funkcji
dobrego rozpuszczania lub rozcieƒczania substancji rozpuszczonej
spe∏niaç inne wymagania.
Bardzo wa˝nym wymaganiem stawianym rozpuszczalnikom
i rozcieƒczaczom jest szybkoÊç odparowania. SzybkoÊç parowania musi byç
dostosowana do szybkoÊci maszyny, w której nast´puje suszenie oraz
intensywnoÊci suszenia. Przy wolniejszej pracy maszyny szybkoÊç
odparowywania powinna byç mniejsza, przy szybszej pracy - wi´ksza.
Przy bardziej intensywnym suszeniu szybkoÊç odparowywania mo˝e byç
mniejsza, przy mniej intensywnym - wi´ksza.
Cz´sto w ˝yciu codziennym szybkoÊç odparowywania okreÊla si´ jako
lotnoÊç. Substancja szybciej odparowywujàca nazywana jest bardziej lotnà,
wolniej - mniej lotnà.
Dla okreÊlenia wartoÊci liczbowej szybkoÊci odparowywania czyli
lotnoÊci stosuje si´ tzw. liczb´ lotnoÊci. Liczba lotnoÊci wskazuje ile razy
d∏u˝ej odparowywuje dana ciecz w stosunku do czasu odparowywania
jednego z najszybciej odparowywujàcych cieczy stosowanych jako rozpuszczalnik - eteru etylowego w danej temperaturze. Liczb´ lotnoÊci eteru
etylowego okreÊla si´, jako 1. Tym samym im wi´ksza liczba lotnoÊci, tym
mniejsza jest szybkoÊç odparowywania czyli lotnoÊç.
WartoÊci liczby lotnoÊci dla ró˝nych rozpuszczalników podano w tabeli 2.2.
Dla regulacji szybkoÊci odparowania danego rozpuszczalnika stosuje
si´ dodatek odpowiednich substancji. Gdy chcemy zmniejszyç lotnoÊç
dodaje si´ tzw. opóêniacza czyli rozpuszczalnika o du˝ej liczbie lotnoÊci.
Gdy chcemy zwi´kszyç lotnoÊç dodaje si´ tzw. przyspieszacza czyli
rozpuszczalnika o ma∏ej liczbie lotnoÊci.
Cz´sto wymagane jest, aby w mieszaninie substancji tworzàcych dany
rozpuszczalnik substancja najmniej lotna mia∏a lotnoÊç mniejszà ni˝ woda.
Zapobiega to wykraplaniu si´ wody na suszonej powierzchni z pary wodnej zawartej w powietrzu. Mog∏oby to spowodowaç zmatowienie tej
powierzchni. Najmniej lotna substancja nie mo˝e byç te˝ rozcieƒczaczem.
Wi´kszà intensywnoÊç odparowywania rozpuszczalników uzyskuje si´
przez suszenie w podwy˝szonej temperaturze. Jednak nie mo˝na stosowaç
przy suszeniu dowolnie wysokiej temperatury. Nie wolno bowiem
doprowadziç do wrzenia rozpuszczalnika, bo to spowodowaç mog∏oby
sp´cherzenie, spienienie wysuszonej substancji rozpuszczonej.* Spienienie
tej substancji jest niedopuszczalne.
*Innym czynnikiem ograniczajàcym wysokoÊç temperatury suszenia jest rodzaj zadrukowywanego materia∏u.
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Alkohole i ich pochodne
Metanol
CH3OH
Etanol
C2H5OH
1-propanol
CH3H7OH
2-propanol
(CH3)2CHOH
1-butanol
C4H9OH
2-butanol
CH3CH(OH)CH2CH3
1-metoksypropanol 2
CH2(OCH3)CHOHCH3
1-etoksypropanol 2
CH2(OC2H5)CHOHCH3
Glikol etylenowy
C2H4(OH)2
Octan etylu
CH3COOC2H2
Octan propylu
CH3COOC3H7
Octan izopropylu
CH3CH(CH3COO)CH3
Octan butylu
CH3COOC4H9
Octan sec-butylu
CH3CH(CH3COO) CH2CH3
1-metoksyoctanpropylu-2
CH2(OCH3)CH(COOCH3)CH3
Ketony
Aceton
CH3COCH3
Metyloetyloketon (MEK)
CH3COC2H5
Metylopropyloketon (MPK)
CH3COC3H7
Metyloizobutyloketon (MBIK) CH3CO-CH2CH(CH3)CH3
Cykloheksanon
C6H10O
W´glowodory
Benzyna 80/110
Benzyna 100/140
Nafta
Olej mineralny 280/310
Tetralina
Dekalina
Toluen
Pochodne chlorowcowe
Czterochlorek w´gla
Chlorek metylenu
Chlorek etylenu
Chlorobenzen
Woda
Eter etylowy

Najwy˝sze dopuszczalne
st´˝enie par rozpuszczalników
przy dzia∏aniu w ciàgu 8
godzin na dob´ w mg/m3

Wzór chemiczny

Liczba lotnoÊci

Nazwa

Temperatura zap∏onu
°C

Rozpuszczalnik

Temperatura wrzenia
°C

Tabela 2.2 W∏aÊciwoÊci niektórych wybranych rozpuszczalników

66
78
93
82
118
105
123
134
198
77
102
85
123
115
146

6
18
23
13
34
28
32
42
117
-4
4
10
24
19
44

6
8
16
10
33
25
22
33
2625
3
6
4
12
8
33

100
1000
200
900
300
100
15
200
200
900
-

56
80
101
117
157

-19
-1
16
14
44

2
3
23
10
40

200
200
100
200
20

80-110
4
100-140
6
160-300
21
ok. 100
280-310 >100 ok. 200

C10H12
C10H18
C6H5CH3

202
183
110

85
68
7

190
94
6

CCl4
C6H5CH3
C2H4Cl2
C6H5Cl
H2O

77
39
81
132
100

niepalny
niepalny
11
28
niepalna

4
20
40
12
80

C2H5OC2H5
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-40

1

300
300
100
bez
ograniczeƒ
100
100
100
20
50
50
bez
ograniczeƒ
300

Dlatego te˝ wa˝nà wielkoÊcià dla rozpuszczalników jest temperatura
wrzenia. WartoÊci temperatur wrzenia dla ró˝nych rozpuszczalników
podano w tabeli 2.2.

Temperatura wrzenia i lotnoÊç nie sà zale˝ne od siebie dla rozpuszczalników o ró˝nej budowie chemicznej. Jednak dla rozpuszczalników
o podobnej budowie chemicznej, posiadajàcych te same grupy istnieje
regu∏a, ˝e im wi´ksza ich czàsteczka, tym wy˝sza jest temperatura wrzenia
i mniejsza lotnoÊç czyli wi´ksza liczba lotnoÊci.
Rozpuszczalniki i rozcieƒczacze nie mogà ujemnie wp∏ywaç na materia∏y, z którymi si´ stykajà: cz´Êci maszyn, formy drukowe, pod∏o˝e,
na które sà nak∏adane. Nie mogà powodowaç ich rozpuszczania,
p´cznienia, zmiany barwy itp.
Rozpuszczalniki i rozcieƒczacze nie powinny byç toksyczne dla
cz∏owieka. G∏ównie interesuje nas toksycznoÊç par rozpuszczalników, gdy˝
przy pracy z nimi zawsze w powietrzu znajduje si´ pewna iloÊç oparów.
Miarà toksycznoÊci par rozpuszczalników jest wartoÊç dopuszczalnego
st´˝enia tych par w powietrzu przy przebywaniu pracowników w takim
otoczeniu 8 godzin na dob´. Wyra˝a si´ jà w mg par rozpuszczalnika
w 1m3 powietrza (mg/m3). Nie jest to wielkoÊç fizyczna i oznacza, ˝e przy
st´˝eniu dopuszczalnym pary rozpuszczalnika i przebywaniu w tym otoczeniu przez 8 godzin na dob´ nie powinno to spowodowaç ujemnych zmian
w stanie zdrowia cz∏owieka oraz w stanie zdrowia jego przysz∏ych pokoleƒ.
WartoÊci te mogà si´ ró˝niç w poszczególnych krajach zale˝nie
od wagi, jakà te kraje przywiàzujà do zdrowia cz∏owieka.
WartoÊci st´˝eƒ dopuszczalnych dla typowych rozpuszczalników
obowiàzujàce w Polsce podano w tabeli 2.2. WartoÊci te sà regulowane
ustawà sejmowà i dotyczà tylko najcz´Êciej stosowanych rozpuszczalników.
Opary rozpuszczalników przedostajà si´ przez systemy wentylacyjne
z hal produkcyjnych na zewnàtrz zatruwajàc otoczenie. W wielu przypadkach wymagane jest, aby powietrze to by∏o oczyszczone przed wypuszczeniem do atmosfery. Wtedy trzeba stosowaç wy∏apywanie par rozpuszczalników (regeneracj´) lub ich spalanie. Jest to bardzo kosztowne.
Rozpuszczalniki i rozcieƒczacze w postaci ciek∏ej mogà si´ przedostaç
do organizmu cz∏owieka tak˝e przez skór´, gdy rozlejemy je np. na r´ce.
Nie powinny wi´c one oddzia∏ywaç negatywnie na skór´ cz∏owieka i byç
przez nià wch∏aniane do organizmu.
Rozpuszczalniki i rozcieƒczacze w postaci cieczy mogà w przypadku
awarii rozlaç si´ i przedostaç do gleby i wód podziemnych. Nie powinny
one przy tym skaziç gleby i wód podziemnych. W przeciwnym przypadku
konieczne jest bardzo kosztowne oczyszczenie tzw. rekultywacja gleby.
Innym oddzia∏ywaniem lotnych rozpuszczalników i rozcieƒczaczy
na cz∏owieka jest zapach. Nie powinny one posiadaç zapachu, a o ile go
majà, zapach powinien byç przyjemny, nie dra˝niàcy.
Przy suszeniu danego roztworu zapach ten powinien szybko zaniknàç.
JeÊli u˝ywalibyÊmy czystych rozpuszczalników i rozcieƒczaczy, zapach
zaniknà∏by przy suszeniu ca∏kowicie. Niestety stosowane w praktyce rozpuszczalniki i rozcieƒczacze posiadajà zanieczyszczenia, które mogà
pozostawaç w produkcie po wysuszeniu i nadawaç im zapach.
Rozpuszczalniki i rozcieƒczacze nie powinny byç palne. Miarà
okreÊlajàcà ich palnoÊç jest temperatura zap∏onu. Im ni˝sza temperatura
zap∏onu, tym ∏atwiej palna jest dana substancja.
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WartoÊci temperatury zap∏onu dla typowych rozpuszczalników
i rozcieƒczaczy podano w tabeli 2.2.
¸atwopalne rozpuszczalniki i rozcieƒczacze mogà byç w pewnych
warunkach wybuchowe, co jest jeszcze bardziej groêne ni˝ zapalenie.
Aby nastàpi∏ wybuch par rozpuszczalników musi byç ich w powietrzu
odpowiednio du˝o. JeÊli jednak b´dzie ich zbyt du˝o wybuch te˝
nie nastàpi. Dlatego w∏aÊciwoÊci wybuchowe sà okreÊlane przez podanie
dwóch wartoÊci:
- najni˝szego procentowego st´˝enia obj´toÊciowego, przy którym
mieszanina par z powietrzem ma w∏aÊciwoÊci wybuchowe, zwanego
dolnà granicà wybuchowoÊci,
- najwy˝szego procentowego st´˝enia obj´toÊciowego, przy którym
mieszanina par z powietrzem traci w∏aÊciwoÊci wybuchowe, zwanego
górnà granicà wybuchowoÊci.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e dolna granica wybuchowoÊci jest znacznie
wi´ksza ni˝ st´˝enia dopuszczalne ze wzgl´dów zdrowotnych.
Groêba wybuchu par danej substancji jest tym wi´ksza im ni˝sza jest
dolna granica wybuchowoÊci, wi´ksza ró˝nica mi´dzy dolnà i górnà
granicà wybuchowoÊci oraz wi´ksza jej lotnoÊç.
Ze wzgl´dów ekonomicznych rozpuszczalniki i rozcieƒczacze powinny
byç tanie i ∏atwo dost´pne.
Najlepszym rozpuszczalnikiem jest woda. Jest ona nietoksyczna, niepalna, bez zapachu, tania i powszechnie dost´pna. Podstawowà jej wadà jest
to, ˝e nie rozpuszcza wielu substancji wchodzàcych w sk∏ad farb
drukowych, lakierów czy klejów. Trudno jest te˝ regulowaç jej lotnoÊç substancjami o podobnych w∏aÊciwoÊciach.
Ze wzgl´du na to w wielu przypadkach jako rozpuszczalniki
i rozcieƒczacze trzeba stosowaç inne substancje. Sà to ciek∏e substancje
organiczne, w mniejszym lub wi´kszym stopniu toksyczne, posiadajàce
bardziej lub mniej intensywny zapach, cz´sto palne i wybuchowe, a poza
tym znacznie dro˝sze i trudniej dost´pne.
Ze wzgl´du na dobre w∏aÊciwoÊci wody w coraz wi´kszym stopniu
do wykonywania farb drukowych, lakierów czy klejów wykorzystuje si´ tzw.
uk∏ady emulsyjne, w których nierozpuszczalna w wodzie substancja jest
w niej zawieszona w postaci bardzo ma∏ych kuleczek tworzàc ciecz. Woda
w tym przypadku nie jest rozpuszczalnikiem, ale umo˝liwia uzyskanie ciek∏ych
uk∏adów zawierajàcych sta∏e substancje. Stosowanie uk∏adów emulsyjnych
(popularnie emulsji) nie jest mo˝liwe w ka˝dym przypadku, ale zmniejsza
koniecznoÊç stosowania toksycznych rozpuszczalników organicznych.
Najcz´Êciej stosowane rozpuszczalniki organiczne mo˝na podzieliç
w zale˝noÊci od ich budowy chemicznej na:
- alkohole i ich pochodne
- estry
- ketony
- w´glowodory alifatyczne i aromatyczne
- pochodne chlorowcowe
- inne.

Alkohole i ich pochodne
Alkohole sà pochodnymi w´glowodorów alifatycznych i cyklicznych
posiadajàcych w czàsteczce grup´ wodorotlenowà. Ni˝sze alkohole
sà cieczami dobrze rozpuszczajàcymi niektóre ze zwiàzków
wielkoczàsteczkowych wchodzàcych w sk∏ad farb drukowych, lakierów
i klejów.
Najwa˝niejszym rozpuszczalnikiem z grupy alkoholi jest alkohol
etylowy (etanol). Jest on najmniej toksyczny ze wszystkich typowych
rozpuszczalników organicznych. Z tego powodu jest stosowany
we wszystkich przypadkach, gdy jest to mo˝liwe. Dla roztworów z alkoholem etylowym jako rozpuszczalnikiem przyspieszaczem mo˝e byç alkohol
metylowy (metanol) lub octan etylu (p. estry). Jednak alkohol metylowy jest
silnà truciznà dzia∏ajàcà na system nerwowy cz∏owieka, istnieje wi´c
zalecenie (mimo ˝e jest tani) do eliminowania alkoholu metylowego
z wszelkich mo˝liwych produktów. Stosuje si´ wi´c powszechnie jako
przyspieszacz octan etylu, który ma t´ jeszcze zalet´, ˝e ma znacznie
mniejszà liczb´ lotnoÊci.
Jako opóêniacze stosowano dawniej alkohole o wi´kszej czàsteczce:
propylowy (1-propanol), izopropylowy (2-propanol), butylowy (1-butanol),
sec-butylowy (2-butanol) i inne. Obecnie zamiast tych alkoholi stosuje si´
alkoholoetery (1-metoksypropanol-2 oraz 1-etoksypropanol-2) i eteroestry
(p. estry). Te zwiàzki majà ogólnie lepsze w∏aÊciwoÊci ni˝ alkohole
o wi´kszej czàsteczce.
Wadà alkoholu etylowego jest to, ˝e miesza si´ nieograniczenie z wodà
a nawet ch∏onie wilgoç z powietrza pogarszajàc w∏aÊciwoÊci drukowe
farby, w sk∏ad której wchodzi. Jest te˝ podobnie jak inne alkohole i ich
pochodne palny oraz wybuchowy, posiada charakterystyczny zapach.
Zaletà alkoholu etylowego jest stosunkowo niska cena oraz brak
oddzia∏ywania na cz´Êci gumowe maszyn.
Estry
Estry sà zwiàzkami organicznymi b´dàcymi po∏àczeniem alkoholi
i kwasu. Niektóre z estrów sà cieczami dobrze rozpuszczajàcymi wiele
zwiàzków wielkoczàsteczkowych i innych substancji organicznych.
Najcz´Êciej jako rozpuszczalniki stosowane sà estry kwasu octowego octany. Najpopularniejszym z nich jest octan etylu.
Octan etylu jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem wielu zwiàzków
wielkoczàsteczkowych. Ma bardzo ma∏à liczb´ lotnoÊci, nie potrzebuje
wi´c przyspieszaczy. Jako opóêniacze stosuje si´ mniej lotne estry lub inne
zwiàzki.
Estry sà zwiàzkami o silnym zapachu, ale przewa˝nie przyjemnym.
Sà bardziej toksyczne ni˝ alkohol etylowy, palne i wybuchowe. Sà dro˝sze
ni˝ alkohol etylowy.
Octan etylu nie zawiera wody i jest stosowany do takich produktów,
które muszà byç chronione przed wodà oraz w tych przypadkach, gdy sub-
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stancje nie sà rozpuszczalne w alkoholach. Ze wzgl´du na negatywne
oddzia∏ywanie na formy drukowe fotopolimerowe nie jest zalecany
do stosowania w farbach fleksograficznych w st´˝eniu powy˝ej 10%.
Stosuje si´ go natomiast jako rozpuszczalnik farb wkl´s∏odrukowych
(cz´sto w mieszaninie z alkoholem etylowym).
Oprócz octanu etylu najcz´Êciej stosowanymi estrami sà octany:
propylu, izopropylu, butylu, sec-butylu oraz eteroester: 1-metoksyoctanpropylu-2 stosowany jako opóêniacz dla alkoholu etylowego.
Ketony
Ketony sà zwiàzkami organicznymi zawierajàcymi grup´ karbonylowà.
Niektóre z ketonów sà cieczami bardzo dobrze rozpuszczajàcymi wiele
ró˝nych grup zwiàzków wielkoczàsteczkowych i innych substancji organicznych. Sà to przewa˝nie zwiàzki posiadajàce ∏agodny zapach, palne
i wybuchowe, dro˝sze ni˝ estry i stosowane w tych przypadkach,
gdy w∏aÊciwoÊci rozpuszczajàce estrów sà niewystarczajàce.
Najbardziej znanym ketonem jest aceton. Bywa on jednak rzadko
stosowany ze wzgl´du na bardzo du˝à lotnoÊç. Cz´Êciej stosowany jest
metyloetyloketon (skrót MEK), który ma lotnoÊç zbli˝onà do octanu etylu.
Opóêniaczami dla MEK mogà byç ketony o wi´kszej liczbie lotnoÊci: metylopropyloketon (MPK) i metyloizobutyloketon (MIBK). Te ketony majà
toksycznoÊç zbli˝onà do toksycznoÊci estrów.
Znacznie bardziej toksyczny jest keton cykliczny - cykloheksanon. Jest
on
jednak
doskona∏ym
rozpuszczalnikiem
wielu
zwiàzków
wielkoczàsteczkowych. Ma ma∏à lotnoÊç, jest palny i wybuchowy. Stosuje
si´ go wy∏àcznie w tych przypadkach, gdy zastosowanie innych ketonów
nie jest mo˝liwe.
W´glowodory
Jako rozpuszczalniki mogà byç stosowane w´glowodory alifatyczne,
cykliczne i aromatyczne.
W´glowodory alifatyczne . G∏ównym surowcem dla uzyskania
w´glowodorów alifatycznych jest ropa naftowa. Przez odpowiednià
przeróbk´ i destylacj´ otrzymuje si´ z niej ró˝ne produkty. Niektóre z tych
produktów majà zastosowanie jako rozpuszczalniki, ewentualnie
rozcieƒczacze i zmywacze. W poligrafii stosowane sà w farbach olejowych.
Zaliczamy do nich benzyny, nafty i oleje mineralne.
Benzyny, nafty i oleje mineralne mogà mieç ró˝ny sk∏ad i w∏aÊciwoÊci
w zale˝noÊci z jakiej ropy naftowej sà wykonane i jakim procesom
przeróbki sà poddane. Posiadajà te˝ ró˝ne zanieczyszczenia. Jednak
zawsze przewa˝a w nich mieszanina w´glowodorów alifatycznych.
Ze wzgl´du na odmienne w∏aÊciwoÊci i stopieƒ oczyszczenia istnieje bardzo
du˝o benzyn, naft i olejów mineralnych stosowanych do ró˝nych celów.

Ogólnie benzyny, nafty i oleje mineralne sà palne, majà w∏aÊciwoÊci
wybuchowe, charakterystyczny zapach. Ich toksycznoÊç zale˝y od stopnia
oczyszczenia. Przewa˝nie jednak ich pary sà doÊç toksyczne i wch∏aniane
w postaci cieczy przez skór´.
Najwa˝niejszym parametrem charakteryzujàcym ró˝ne tzw. frakcje ropy
naftowej jest ich temperatura wrzenia. Wszystkie produkty ropy naftowej
majà temperatury wrzenia w pewnych przedzia∏ach od poczàtku do koƒca
destylacji.
Benzyny majà przedzia∏ temperatur wrzenia od 30 do 200°C,
ale poszczególne gatunki mogà mieç przedzia∏ temperatur wrzenia
znacznie mniejszy. Do farb stosowane sà benzyny o temperaturach wrzenia
ok. 100°C np. 80/100 lub 100/140. Takie liczby oznaczajà, ˝e poczàtek
wrzenia przy destylacji wynosi 80 lub 100°C, koniec 100 lub 140°C.
Ich toksycznoÊç jest doÊç niska.
Nafty majà przedzia∏ temperatur wrzenia od 160-300°C. Nafta
stosowana w poligrafii jako zmywacz farb olejowych ma przedzia∏ temperatur wrzenia ok. 200-300°C. Ich toksycznoÊç jest wi´ksza ni˝ benzyn.
Oleje mineralne majà temperatur´ wrzenia przewa˝nie wy˝szà
ni˝ 300°C. Oleje mineralne stosowane jako rozpuszczalnik lub tzw. spoiwo
do farb olejowych majà przewa˝nie temperatur´ wrzenia na pograniczu
nafty i olejów np. 280/310.
W´glowodory cykliczne. W poligrafii do farb olejowych stosowane
sà czasem w´glowodory cykliczne, pochodne naftalenu: tetralina i dekalina. Sà one palne, majà w∏aÊciwoÊci wybuchowe, a pary sà doÊç toksyczne.
Mogà byç stosowane zamiast nafty lub olejów mineralnych.
W´glowodory aromatyczne . Do w´glowodorów aromatycznych
stosowanych jako rozpuszczalniki i rozcieƒczacze nale˝à benzen, toluen
i ksylen. Sà one palnymi cieczami o w∏aÊciwoÊciach wybuchowych i charakterystycznych zapachach. Nie rozpuszczajà si´ one w wodzie.
Najbardziej lotnym jest benzen, najmniej ksylen. Otrzymuje si´ je przy
przeróbce w´gla kamiennego i ze wzgl´du na niskà cen´ stosowane
sà czasem jako rozcieƒczacze. Czasem wobec tego stosowane sà jako
rozcieƒczacze.
Obecnie benzen, który ma w∏aÊciwoÊci rakotwórcze i ksylen zosta∏y
wyeliminowane z u˝ycia w poligrafii. Stosuje si´ tylko toluen do tanich farb
w drukowaniu wkl´s∏ym oraz w produktach, które nie mogà zawieraç
wody.
Pochodne chlorowcowe
Pochodne chlorowcowe w´glowodorów sà bardzo dobrymi
rozpuszczalnikami ró˝nych zwiàzków wielkoczàsteczkowych. Dawniej
mia∏y szerokie zastosowanie. Ze wzgl´du jednak na ich du˝à toksycznoÊç
i niedawno odkrytà bardzo du˝à szkodliwoÊç ekologicznà, sà obecnie
prawie ca∏kowicie wyeliminowane z u˝ycia.
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2.2.3.2. Przeglàd
˝ywic najcz´Êciej
stosowanych
w spoiwach
rozpuszczalnikowych
Spoiwa rozpuszczalnikowe stosowane do produkcji farb ciek∏ych
sk∏adajà si´ z ˝ywic (lub ich kompozycji) i odpowiednich rozpuszczalników
s∏u˝àcych do ich rozpuszczania. Do najcz´Êciej stosowanych substancji
b∏onotwórczych (˝ywic) do farb ciek∏ych zalicza si´: ˝ywice fenolowe
modyfikowane,
poliamidowe,
nitrocelulozowe,
etyloceluloz´,
octanomaÊlan celulozy, poliwinylobutyral, ˝ywice akrylowe, styrenowe,
epoksydowe, chlorokauczuk, ˝ywice polioctanowe, poliuretanowe,
ketonowe oraz ˝ywiczany wapniowe i cynkowe.
˚ywice fenolowe modyfikowane, kumaronowo - indenowe i kalafonio
- maleinowe, które zosta∏y omówione w poprzednim rozdziale rozpuszczalne g∏ownie w toluenie sà stosowane do produkcji farb
wkl´s∏odrukowych. Odmiany ˝ywic fenolowych i kalafoniowo maleinowych rozpuszczalne w alkoholach sà stosowane do produkcji farb
fleksograficznych.
˚ywice poliamidowe powstajà w wyniku reakcji polikondensacji
kwasów dwukarboksylowych i poliamin. Rozró˝nia si´ poliamidowe ˝ywice
reaktywne o niskiej masie czàsteczkowej, zawierajàce wolne grupy
aminowe i termoplastyczne o Êredniej masie czàsteczkowej, nie zawierajàce wolnych grup aminowych. ˚ywice reaktywne utwardzajà si´ w wyniku
z∏o˝onych reakcji z odpowiednimi substancjami utwardzajàcymi. Sà dobrze
rozpuszczalne w wielu rozpuszczalnikach. Tworzà pow∏oki o du˝ej
odpornoÊci mechanicznej i chemicznej. Stosowane bywajà do wytwarzania
tzw. dwusk∏adnikowych farb sitodrukowych do drukowania na metalach
i tworzywach sztucznych. ˚ywice termoutwardzalne sà zwykle stosowane
w postaci mieszanin z innymi ˝ywicami. Utrwalajà si´ przez odparowanie
rozpuszczalnika. Charakteryzujà si´ doskona∏à elastycznoÊcià i odpornoÊcià
chemicznà, sà nietoksyczne. W zwiàzku z powy˝szym mogà byç stosowane
do produkcji farb do drukowania na foliach przeznaczonych na opakowania Êrodków spo˝ywczych.
˚ywice poliamidowe doskonale zwil˝ajà pigmenty i laki, dajà b∏onki
o wysokim po∏ysku. Majà one wysokà adhezj´ do aktywowanego
(najcz´Êciej metodà wy∏adowaƒ koronowych) polietylenu i polipropylenu.
Sà odporne na niskie temperatury. Mieszajà si´ z ˝ywicami fenolowymi,
fenolowo - formaldehydowymi i maleinowymi oraz nitrocelulozà.
Stosowane sà przede wszystkim do produkcji farb ciek∏ych (fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych) do drukowania na pod∏o˝ach niewsiàkliwych,
a przede wszystkim do drukowania na folii z polietylenu i polipropylenu
oraz folii aluminiowej. ˚ywice poliamidowe przeznaczone sà do produkcji

farb przeznaczonych do drukowania opakowaƒ, w tym opakowaƒ
przeznaczonych do pakowania mro˝onek
˚ywice nitrocelulozowe (azotany celulozy) sà estrami celulozy i kwasu
azotowego. Otrzymuje si´ je przez dzia∏anie kwasu azotowego
i siarkowego na oczyszczonà celuloz´. Stopieƒ nitrowania jest
kontrolowany. Zale˝y od niego rozpuszczalnoÊç nitrocelulozy w ró˝nych
rozpuszczalnikach. Przy zawartoÊci azotu 10,7 - 11,2% nitroceluloza
rozpuszcza si´ w alkoholach, przy zawartoÊci azotu 11,2 - 11,8% jest
rozpuszczalna w mieszaninie alkoholu i estru, zaÊ przy zawartoÊci azotu
11,5 - 12,2% w estrach. Granicznà wartoÊcià stopnia znitrowania decydujàcà o przydatnoÊci do produkcji farb jest 12,5% azotu. Powy˝ej tej
zawartoÊci azotu nitroceluloza ma w∏aÊciwoÊci wybuchowe. Nitroceluloza
∏àczy si´ z szelakiem, ˝ywicà maleinowà, cykloheksanowà (ketonowà),
poliamidowà i jest stosowana do produkcji farb fleksograficznych
i wkl´s∏odrukowych, najcz´Êciej jako podstawowy sk∏adnik w mieszaninie
z w/w ˝ywicami. Nitroceluloza stosowana jest zawsze z plastyfikatorem.
Farby zawierajàce nitroceluloz´ przeznaczone sà do drukowania: papieru,
folii aluminiowej i folii z tworzyw sztucznych. Nitroceluloza jako ˝ywic´
daje b∏onki elastyczne, nie zmieniajàce barwy, o dobrej adhezji
do wi´kszoÊci pod∏o˝y drukowych, bezwonne. Wchodzi równie˝ ona
w sk∏ad niektórych lakierów do lakierowania druków. Niewielki dodatek
nitrocelulozy do farb ciek∏ych o innym zwiàzku b∏onotwórczym skutecznie
zapobiega sklejaniu si´ druków (blockingowi). Nitroceluloza stwarza du˝e
zagro˝enie po˝arowe. ˚ywica nitrocelulozowa jest obecnie najcz´Êciej
u˝ywanym spoiwem do produkcji farb ciek∏ych tj. fleksograficznych
i wkl´s∏odrukowych.
Etyloceluloza jest estrem celulozy, którego rozpuszczalnoÊç zale˝y
od stopnia etoksylacji. Ma ona zastosowanie analogiczne jak nitroceluloza.
OctanomaÊlan celulozy to ester celulozy, w którego czàsteczkach
znajdujà si´ niewielkie iloÊci grup hydroksylowych i butyrolowych. Ich obecnoÊç nadaje pow∏okom wysokà elastycznoÊç i odpornoÊç na dzia∏anie
wody. OctanomaÊlan celulozy jest stosowany obok ˝ywic akrylowych
i fenolowych oraz nitrocelulozy do produkcji farb ciek∏ych przeznaczonych
do drukowania folii poliamidowych.
Poliwinylobutyral powstaje w wyniku reakcji alkoholu poliwinylowego
z aldehydem mas∏owym. Poliwinylobutyral (PVB) jest stosowany g∏ównie
do druku wewn´trznego (tj. do laminowania tzw. druk mi´dzywarstwowy).
Do tego celu stosowane sà tak˝e specjalne farby nitrocelulozowe. Spoiwa
PVB zapewniajà dobrà adhezj´ do du˝ej liczby zadrukowywanych pod∏o˝y
i sà stosowane do produkcji farb fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych.
Zapewniajà niskà pozosta∏oÊç rozpuszczalników. Nie nadajà si´ do wykonywania nadruku zewn´trznego ze wzgl´du na niewystarczajàcà odpornoÊç
na dzia∏anie wody i na zgrzewanie. ˚ywica PVB nie mo˝e byç mieszana
z nitrocelulozà, gdy˝ nast´puje wytràcenie si´ poliwinylobutyralu.
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˚ywice akrylowe sà otrzymywane przez polimeryzacj´ monomerów
akrylowych lub metakrylowych. Do produkcji farb ciek∏ych stosuje si´
kopolimery ze styrenem, butadienem lub akrylonitrylem. Wyst´pujà jako
˝ywice termoplastyczne lub termoutwardzalne. Zale˝nie od rodzaju
rozpuszczajà si´ w estrach, w´glowodorach aromatycznych lub alifatycznych o wysokiej lub niskiej temperaturze wrzenia, a nawet w alkoholach.
˚ywice akrylowe stosowane sà g∏ownie do produkcji farb fleksograficznych
i wkl´s∏odrukowych. Nadajà pow∏okom farbowym dobrà odpornoÊç
na dzia∏anie alkaliów, kwasów i soli, poprawiajà przyczepnoÊç farb
do pod∏o˝a drukowego. Nieprzyjemny zapach resztek monomerów
w wielu ˝ywicach akrylowych powoduje, ˝e nie mogà byç wykorzystywane
do farb przeznaczonych do drukowania opakowaƒ artyku∏ów
spo˝ywczych.
˚ywice styrenowe sà stosowane do produkcji farb wkl´s∏odrukowych
w postaci polistyrenu lub jego kopolimerów. Sà to cia∏a sta∏e bezbarwne,
przezroczyste. Do produkcji farb stosuje si´ ich odmiany dajàce roztwory
o niskiej lepkoÊci. Rozpuszczajà si´ one w w´glowodorach aromatycznych
i chlorowanych oraz w estrach. Ich mieszanie z innymi ˝ywicami jest z∏e.
Mogà byç plastyfikowane estrami kwasu ftalowego. Tworzà pow∏oki
o dobrej przyczepnoÊci lecz kruche, odporne na dzia∏anie wody, zasad,
kwasów, roztworów soli, olejów roÊlinnych i mineralnych oraz wielu rozpuszczalników. Spoiwa zawierajàce ˝ywice styrenowe sà ca∏kowicie
przezroczyste, bezbarwne i nie ciemniejà na Êwietle. Nadajà si´ szczególnie
do wytwarzania farb zawierajàcych pigmenty lub laki fluoryzujàce lub pigmenty metaliczne. Sà stosowane do produkcji farb przeznaczonych
do drukowania na przedmiotach metalowych, nara˝onych na dzia∏anie
czynników silnie agresywnych albo niskich temperatur.
˚ywice epoksydowe otrzymywane sà w wyniku reakcji polikondensacji
dwufenoli ze zwiàzkami epoksydowymi (najcz´Êciej epichlorohydryny).
Zale˝nie od wzajemnej proporcji substratów otrzymuje si´ ˝ywice p∏ynne,
pó∏p∏ynne lub ∏atwotopliwe cia∏a sta∏e. Sà rozpuszczalne w nielicznych rozpuszczalnikach. Stosowane w mieszaninie z innymi ˝ywicami stanowià
spoiwa do produkcji ciek∏ych farb fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych
oraz mazistych sitodrukowych. Utrwalanie ich jest doÊç z∏o˝one pod
wzgl´dem chemicznym. Rozpuszczajà si´ one w ketonach, mieszajà si´
z ˝ywicami fenolowymi, poliamidowymi, mocznikowo - i melamino formaldehydowymi, a nie mieszajà si´ z ˝ywicami alkidowymi, olejami
roÊlinnymi i pochodnymi celulozy. Farby, w sk∏ad których wchodzà ˝ywice
epoksydowe, majà dobrà adhezj´ do zadrukowywanych pod∏o˝y. Po ich
utwardzeniu np. ˝ywicà fenolowo - formaldehydowà uzyskuje si´ produkt
o wi´kszej przyczepnoÊci do pod∏o˝a i wi´kszej elastycznoÊci oraz wysokiej
odpornoÊci na czynniki fizyczne i chemiczne.
Chlorokauczuk, czyli kauczuk naturalny chlorowany, termoplastyczny
produkt otrzymywany przez chlorowanie kauczuku naturalnego.

Rozpuszcza si´ w estrach, w´glowodorach aromatycznych, eterach
i ketonach, nie rozpuszcza si´ w alkoholach. Tworzy trwa∏e, elastyczne,
bezbarwne b∏onki odporne na wilgoç i Êcieranie oraz czynniki chemiczne.
Charakteryzuje si´ du˝à odpornoÊcià na dzia∏anie alkaliów, kwasów, czynników atmosferycznych i wody morskiej. Jest stosowany jako sk∏adnik
pokostów g∏ównie farb wkl´s∏odrukowych toluenowych, przeznaczonych
do drukowania opakowaƒ o charakterze alkalicznym, np. myde∏ i proszków
do prania oraz plakatów nara˝onych na d∏ugie dzia∏anie czynników atmosferycznych.
˚ywice polioctanowe, do produkcji farb ciek∏ych znajdujà zastosowanie
polimery i kopolimery octanu winylu. Do produkcji farb fleksograficznych
i wkl´s∏odrukowych do zadrukowywania folii z polichlorku winylu stosuje
si´ kopolimer chlorku i octanu winylu. Nadaje on farbom odpornoÊç
na Êcieranie i na kwasy.
˚ywice poliuretanowe sà to produkty reakcji izocyjanianów z alkoholami dwuwodorotlenowymi, polieterami lub poliestrami zawierajàcymi
wolne grupy hydroksylowe. Stosowane sà do produkcji dwusk∏adnikowych
farb fleksograficznych, wkl´s∏odrukowych i sitodrukowych, same lub jako
dodatek obok innych ˝ywic. Nadajà one farbom wysokà odpornoÊç
na dzia∏anie chemikaliów i Êwiat∏a oraz odpornoÊç mechanicznà
(na Êcieranie, zadrapanie itp.).
˚ywice ketonowe sà to produkty kondensacji formaldehydu i wy˝szych
ketonów, takich jak: cykloheksanon, metylocykloheksanon, acetofenon czy
naftalenometyloketon. Dobrze rozpuszczajà si´ w alkoholach, estrach
i w´glowodorach aromatycznych. Mieszajà si´ z nitrocelulozà, etylocelulozà i poliwynilobutyralem. Stosowane sà do produkcji farb fleksograficznych
i wkl´s∏odrukowych lub te˝ do modyfikowania w∏aÊciwoÊci ciek∏ych farb
nitrocelulozowych, nadajàc im odpornoÊç na czynniki chemiczne i fizyczne.
˚ywica cykloheksanowa jest jednà z rodzaju ˝ywic ketonowych.
˚ywiczany wapniowe i cynkowe. Sà to pochodne kalafonii. W zale˝noÊci od rodzaju metalu i jego procentowego udzia∏u w masie, czàsteczki
majà ró˝ne temperatury mi´knienia i ró˝nà liczb´ kwasowà. Dajà kruche
pow∏oki. Sà stosowane obok innych ˝ywic do produkcji farb wkl´s∏odrukowych oraz farb offsetowych utrwalanych ciep∏em (typu heat - set).
2.3. Inne surowce
pomocnicze
Poza dwoma podstawowymi surowcami s∏u˝àcymi do wytwarzania
farb drukowych, a mianowicie barwid∏em i spoiwem, wprowadza si´
do farb wiele innych surowców pomocniczych, których zadaniem jest
nadanie farbie okreÊlonych w∏aÊciwoÊci drukowych oraz u˝ytkowych.
Niektóre surowce pomocnicze dodaje si´ jedynie podczas produkcji
sk∏adników farb, inne mo˝na wprowadzaç do gotowej ju˝ farby.
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Te ostatnie sk∏adniki farb zwane sà Êrodkami pomocniczymi i dodawane sà
przez drukarzy w celu dostosowania w∏aÊciwoÊci farby do technologii
drukowania lub w celu dostosowania szczególnych w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowych druków.
Przyk∏adem surowców pomocniczych wprowadzanych do farby w czasie jej produkcji sà: podbarwiacze, plastyfikatory, Êrodki powierzchniowo
czynne, Êrodki przeciw pieniàce, Êrodki alkalizujàce i Êrodki konserwujàce.
Podbarwiacze sà to pigmenty, barwniki lub laki o barwie niebieskiej lub
fioletowej, które dodaje si´ do farb czarnych w celu pog∏´bienia czerni
i usuni´cia brunatnego odcienia pochodzàcego od asfaltów i sadzy.
Najcz´Êciej stosuje si´ niewielki dodatek barwników t∏uszczowych (nigrozyna), b∏´kitu Milori lub b∏´kitu alkalicznego.
Plastyfikatory (zwane inaczej zmi´kczaczami). Sà dodawane do farb
drukowych w celu nadania ich pow∏okom wy˝szej elastycznoÊci i adhezji do
pod∏o˝a. Poprawiajà one odpornoÊç farby na wod´, na dzia∏anie niskich
i wysokich temperatur. Plastyfikator zapobiega zmianie barwy farby pod
wp∏ywem wysokiej temperatury. Pastyfikatory sà cieczami lub cia∏ami sta∏ymi.
Plastyfikatory dzieli si´ na:
- I - rz´dowe (pierwszorz´dowe), tj. rozpuszczalnikowe (chemiczne),
które dzia∏ajà na ˝ywic´ tak jak rozpuszczalnik; mieszajà si´ z ˝ywicà
w ka˝dym stosunku;
- II - rz´dowe tj. nierozpuszczalnikowe, ale rozcieƒczalnikowe, mieszajàce si´ z ˝ywicà w pewnym zakresie;
- III - rz´dowe tj. ˝ywice plastyfikujàce o bardzo niskiej temperaturze
mi´kni´cia.
Plastyfikator powinien spe∏niaç nast´pujàce warunki:
- byç nielotnym w warunkach drukowania, gdy˝ inaczej elastycznoÊç
utrwalonej b∏onki farby spada∏aby;
- mieç jasnà barw´;
- dobrze zwil˝aç pigmenty i laki
- nie powinien byç toksyczny ani te˝ dzia∏aç szkodliwie na produkty
spo˝ywcze.
èle dobrane plastyfikatory II - rz´dowe mogà migrowaç do powierzchni farby i powodowaç sklejanie si´ (blocking) druków. Jest to zjawisko
synerezy (rozdzielenie uk∏adu dyspersyjnego na dwie cz´Êci). Zmi´kczacze
dodawane sà w iloÊci od jednego do kilku procent w stosunku
do zmi´kczanej farby.
Jako plastyfikatory stosowane sà ftalany, adypiniany lub cytryniany.
Najcz´Êciej jednak stosowane sà ftalan dwubutylu i ftalan dwuoktylu.
Ârodki powierzchniowo czynne (dyspergujàce). U∏atwiajà one zwil˝anie
i dyspergowanie substancji barwiàcych w spoiwach. Ich dzia∏anie polega
tu na obni˝eniu napi´cia powierzchniowego na granicy faz uk∏adu spoiwo
- substancja barwiàca. Z chemicznego punktu widzenia dzielà si´ one na

anionowe (produkty kondensacji kwasów naftalenosulfonowych z aldehydem mrówkowym), kationowe (sole pierwszo -, drugo - i trzeciorz´dowych
amin alifatycznych) i niejonowe (produkty kondensacji tlenku etylenu
z alkoholami t∏uszczowymi).
Ârodki alkalizujàce. Stosowane sà jako dodatek do ciek∏ych farb wodnych lub wodorozcieƒczalnych. Dzia∏anie ich polega na przeprowadzeniu
nierozpuszczalnych w wodzie ˝ywic w rozpuszczalne w wodzie sole.
Uzyskuje si´ w ten sposób spoiwa wodne. Po zadrukowaniu pod∏o˝a
drukowego alkalia parujà lub wsiàkajà w pod∏o˝e, zaÊ ˝ywica wytràca si´,
co pozwala na utrwalenie si´ farby. Utrwalona warstwa farby odporna jest
na wod´. W zale˝noÊci od zastosowanego Êrodka alkalizujàcego pe∏nà
odpornoÊç na wod´ zaschni´ta b∏onka farbowa uzyskuje w ró˝nym czasie.
Najcz´Êciej do farb wprowadza si´ 35% wodny roztwór wodorotlenku
amonu lub morfolin´ (czterohydro-1,4-oksazyn´), b´dàcà równoczeÊnie
emulgatorem czy te˝ trójetanoloamin´ (hydroamin´) spe∏niajàcà
jednoczeÊnie rol´ plastyfikatora czy te˝ dwumetylenoetanoloamin´.
Ârodki konserwujàce. Sà to substancje dodawane do farb wodnych
lub wodorozcieƒczalnych w czasie ich produkcji w celu zapobie˝enia rozwojowi drobnoustrojów. Najcz´Êciej stosuje si´ w tym celu aldehyd benzoesowy, pi´ciochlorofenolan sodu lub siarczan miedzi.
Do grupy sk∏adników farby wprowadzanych w czasie jej produkcji lub/i
przez drukarzy do gotowej farby nale˝à równie˝: wype∏niacze, pokosty,
Êrodki antysuszàce, wszelkiego rodzaju tzw. „pasty pomocnicze“
(np. woskowe, offsetowe itp.), suszki.
Wype∏niacze (obcià˝alniki). Sà to pigmenty na ogó∏ bia∏e, pozwalajàce
nadaç farbie po˝àdane przy jej u˝ytkowaniu w∏aÊciwoÊci drukowe oraz
u∏atwiajàce dobranie odpowiedniego odcienia (koloru). Obcià˝alniki
sà wprowadzane tak˝e do farb kolorowych w celu zmniejszenia iloÊci
drogich i intensywnych pigmentów barwnych, a tym samym w celu
obni˝enia ceny farby. W przemyÊle farb drukowych najcz´Êciej stosowanymi wype∏niaczami sà : stràcany siarczan barowy, wodorotlenek glinowy
oraz mieszanina obu powy˝ej wymienionych zwiàzków. Te same zwiàzki
bywajà równie˝ u˝ywane jako substraty przy lakowaniu barwników.
Siarczan barowy wyst´puje w przyrodzie w postaci minera∏u - szpatu
ci´˝kiego. W przemyÊle farb drukowych stosuje si´ wy∏àcznie stràcany
BaSO4 otrzymywany przez dzia∏anie kwasu siarkowego lub jego
rozpuszczalnych soli na rozpuszczalne sole baru. Produkt tak otrzymany
jest drobnokrystaliczny, doÊç mi´kki i o jednolitym sk∏adzie. Nazywany jest
bielà trwa∏à lub blanc - fix. Ma szerokie zastosowanie jako obcià˝alnik
i substrat przy lakowaniu barwników. Utarty z pokostem lnianym kryje
s∏abo, jest natomiast dobrze kryjàcym pigmentem w spoiwach wodnych.
Zwi´ksza lejnoÊç farb zbyt plastycznych - nadaje wi´c im lepsze w∏aÊciwoÊci
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drukowe. Dzi´ki bardzo ma∏emu ziarnu, sprzyja powstaniu po∏ysku
i bardzo odporny na dzia∏anie chemikaliów, mo˝e byç stosowany do wszystkich rodzajów farb tak p∏ynnych, jak i mazistych.
Wodorotlenek glinowy, zwany równie˝ bielà przezroczystà lub transparentowà, jest mi´kkim proszkiem o ma∏ej g´stoÊci i wysokiej liczbie
olejowej. Wspó∏czynnik refrakcji (za∏amania Êwiat∏a) Al (OH)3 jest niski
i bliski wspó∏czynnikowi refrakcji pokostu lnianego. Pasta powsta∏a przez
utarcie Al (OH)3 z pokostem lnianym jest transparentowa do warstwy
o gruboÊci 2 - 3 µm. Warstwy grube majà barw´ brunatnà. Pasta z wodorotlenku glinu i pokostu olejowego stosowana jest przez drukarzy do farb
mazistych w celu obni˝enia intensywnoÊci barwy i zwi´kszenia jej adhezji
do pod∏o˝a oraz zmniejszenia przebijania. W spoiwach wodnych Al (OH)3
kryje bardzo s∏abo. Zwi´ksza lepkoÊç farb i zapobiega sedymentacji
ci´˝szych barwide∏. Ze spoiwami o wysokiej liczbie kwasowej mo˝e tworzyç
myd∏a glinowe b´dàce powodem ˝elowania farby.
Biel doprawowa jest mieszaninà jednoczeÊnie stràcanych siarczanu
baru i wodorotlenku glinu. ¸àczy w sobie cechy obydwu sk∏adników
poprawiajàc dzi´ki temu w∏aÊciwoÊci drukowe farb. Biel doprawowa
produkowana jest jako pastowata zawiesina w oleju lnianym. W tej postaci
stosowana jest do farb mazistych w celu poprawienia ich w∏aÊciwoÊci
drukowych.
W celu skorygowania w∏aÊciwoÊci drukowych stosuje si´ równie˝
podane poni˝ej sk∏adniki.
W´glan wapnia stràcany (kreda stràcana) utarty ze spoiwem olejowym
daje farby przeÊwitujàce o bardzo dobrych w∏aÊciwoÊciach drukowych.
Nie nadaje si´ do farb zawierajàcych spoiwa o wysokiej liczbie kwasowej.
W´glan magnezu nie mo˝e byç stosowany ze spoiwami o wysokiej
liczbie kwasowej. Farby zawierajàce w´glan magnezu tworzà b∏onki
(pow∏oki) matowe.
Krzemionka - zwiàzek o wzorze SiO2 lub SiO2·H2O - bywa dodawana
do farb typograficznych lub offsetowych w celu zmniejszenia ich lepkoÊci
(skrócenia) lub zredukowania pylenia. Podobnie jak w´glan magnezu bywa
stosowana jako Êrodek matujàcy.
Talk - uwodniony krzemian magnezowy s∏u˝y do zmniejszenia przylepnoÊci (tacku) farb typograficznych i offsetowych. Jest trudny do zdyspergowania, jest pigmentem pó∏przezroczystym.
Pokosty. Stosowane sà jako Êrodki pomocnicze s∏u˝àce jako dodatek
do farb mazistych (typograficznych i offsetowych) w celu uzyskania
odpowiedniej konsystencji potrzebnej do prawid∏owego przebiegu

procesu drukowania. Stosowany jest pokost lniany o ró˝nym stopniu
spolimeryzowania. Stopieƒ ten zale˝y od czasu trwania reakcji i temperatury w jakiej ogrzewano olej lniany i ma bezpoÊredni wp∏yw na lepkoÊç
pokostu. Stosowane sà pokosty o ró˝nych lepkoÊciach. Sà to:
- pokost bardzo s∏aby
- o lepkoÊci 900+/-45
mPa·s,
- pokost s∏aby
- o lepkoÊci 1750+/-100 mPa·s,
- pokost Êredni
- o lepkoÊci 7500+/-400 mPa·s,
- pokost mocny
- o lepkoÊci 10000+/-500 mPa·s.
Ârodki antysuszàce (pasty przeciwutleniajàce) . Zwane sà tak˝e
antyoksydantami lub antyutleniaczami. Ârodki te sà wprowadzane do farb
mazistych, ˝eby spowolniç proces polimeryzacji olejów schnàcych tak,
aby farba by∏a stabilna i nie utrwala∏a si´ gdy nie jest na∏o˝ona na pod∏o˝e.
Jako Êrodki antyutleniajàce stosowane sà naftole i aminy aromatyczne.
Dodatek tych Êrodków ma na celu nie dopuÊciç do zasychania farby
w uk∏adzie farbowym lub te˝ na formie drukowej.
Pasty obni˝ajàce tack. Sà to Êrodki produkowane w postaci ˝elu,
dodawane do farb mazistych, zmniejszajàce ich tack bez zmiany konsystencji. Zawierajà one substancje ˝elujàce, wype∏niacze (krzemionka,
w´glan magnezu, talk, w´glan wapnia), woski lub nawet ˝ywice alkidowe.
Pasty offsetowe. Sà to pasty zawierajàce pokost schnàcy i wod´. Sà one
dodawane do farb w iloÊci kilku procent. S∏u˝à do szybkiego ustalenia
równowagi uk∏adu farba - woda w drukowaniu offsetowym.
Pasty przeciwdzia∏ajàce odciàganiu (odbijaniu). Sà bardzo zró˝nicowane
pod wzgl´dem sk∏adu i mechanizmu dzia∏ania. (np. mogà byç to mieszaniny krzemionki, pokostów i odpowiedniego rozpuszczalnika o ró˝nym
sk∏adzie lub na bazie skrobi). Stosowane sà jako dodatek do farb
mazistych.
Pasty przeciw pyleniu. Sà to Êrodki obni˝ajàce sk∏onnoÊç farby
do pylenia. Zawierajà olej lniany oraz wype∏niacze (krzemionka lub w´glan
magnezowy).
Pasty woskowe. Zawierajà one wosk zdyspergowany w spoiwie
i rozpuszczalnikach. Sà wprowadzane do wszystkich rodzajów farb
drukowych. Wspó∏czeÊnie najcz´Êciej stosowane sà woski syntetyczne
(np. wosk polietylenowy i polipropylenowy). Woski wydatnie zwi´kszajà
elastycznoÊç i rozciàgliwoÊç b∏onki farbowej oraz jej odpornoÊç
na Êcieranie. Nadajà one równie˝ poÊlizg oraz poprawiajà z regu∏y p∏yni´cie
farb i zapobiegajà zrywaniu powierzchni papieru.
Suszki (sykatywy). Sà grupà Êrodków pomocniczych bardzo ch´tnie
stosowanych przez drukarzy drukujàcych farbami mazistymi. Suszki to sole
niektórych metali i kwasów organicznych, które przyspieszajà katalitycznie
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wysychanie olejów schnàcych. Mogà byç stosowane wy∏àcznie do farb
typograficznych, offsetowych, typooffsetowych, sitodrukowych i stalorytniczych, które zawierajà oleje lub ˝ywice schnàce pod wp∏ywem reakcji utleniania. Pod wzgl´dem chemicznym suszki to substancje o charakterze
myde∏ (sole wy˝szych kwasów t∏uszczowych) lub sole kwasów ˝ywicznych.
W zwiàzku z tym aniony soli stosowanych jako suszki stanowià linoleany,
nafteniany, oktoniany i ˝ywiczany. Bioràc pod uwag´ aktywnoÊç katalitycznych atomów metalu wyst´pujàcego w suszce mo˝na u∏o˝yç nast´pujàcy
szereg ich aktywnoÊci:
Co, Fe, Mn, Pb, Zr, Zn,Ca.
Dzisiaj stosowane sà prawie wy∏àcznie suszki manganowe, kobaltowe,
cynkowe lub mieszane. Ustalenie optymalnej iloÊci suszki wprowadzanej
do farby, której dzia∏anie jest najlepsze, nie jest ∏atwe. Optymalne st´˝enie
suszki w procentach równe jest 0,0022 masy atomowej metalu. Bardzo
cz´sto jednak iloÊç dodawanej suszki ustala si´ doÊwiadczalnie, uwa˝ajàc
by nie przedawkowaç, poniewa˝ mo˝na uzyskaç rezultat odwrotny
od oczekiwanego. Z zasady stosuje si´ suszki mieszane, tzn. pochodne
ró˝nych metali, dajàce lepsze wyniki ni˝ suszka jednometalowa. Rola
z∏o˝onej organicznej suszki - reszta wy˝szego kwasu t∏uszczowego lub
˝ywicznego - ogranicza si´ do spowodowania rozpuszczenia substancji
sykatywowej w oleju. Przyspieszenie utrwalania farb katalizujà atomy
metalu sykatywowego. Mechanizm suszek nie jest jeszcze do koƒca
wyjaÊniony.
W zale˝noÊci od postaci suszki dzieli si´ na ciek∏e i pastowate.
Suszki ciek∏e zawierajà sole rozpuszczone w olejach schnàcych lub
rozpuszczalnikach organicznych. St´˝enie metalu zawiera si´ najcz´Êciej
w granicach 3-8%. Ten fakt decyduje, ˝e sà one znacznie aktywniejsze
w dzia∏aniu ni˝ suszki pastowate.
Suszki pastowate zawierajà sole nierozpuszczalne w olejach organicznych i rozpuszczalnikach organicznych, utarte z olejem lnianym
i wype∏niaczami (np. siarczanem barowym). W porównaniu z suszkami
ciek∏ymi majà one szereg zalet, ∏atwo je wprowadziç i wymieszaç z farbà,
mo˝na te˝ kontrolowaç schni´cie, co ma du˝e znaczenie przy drukowaniu
wielobarwnym.
Najaktywniejszymi katalizatorami procesu schni´cia farb sà sole kobaltu i manganu.
Suszka kobaltowa powoduje szybkie wysychanie górnej warstwy
farby, podczas gdy jej zestalenie si´ w masie przebiega wolno.
Jest to tzw. powierzchniowe utrwalanie, dajàce utrwalonà b∏onk´
elastycznà i ciàgliwà, mimo ˝e jej powierzchnia staje si´ twarda i szklista.
Powierzchniowe utrwalanie farby utrudnia przyjmowanie nast´pnej
warstwy farby. W zwiàzku z tym suszki kobaltowej nie nale˝y stosowaç
do farb triadowych ani te˝ do tych, które b´dà nak∏adane na siebie.
Jest ona natomiast bardzo odpowiednia do farb i lakierów nanoszonych

na druki podlegajàce cz´stemu zginaniu, np. obwoluty prospekty, foldery,
itp., gdy˝ zaschni´te b∏onki farbowe zawierajàce suszk´ kobaltowà
nie p´kajà i nie kruszà si´.
Suszka kobaltowa ma zabarwienie niebieskofiletowe. Pozostaje ono
równie˝ po rozpuszczeniu jej w benzynie lub w´glowodorach aromatycznych. Roztwory soli kobaltu w rozpuszczalnikach zawierajàcych nadtlenki
organiczne, np. w terpentynie lub tetralinie stajà si´ zielone po przejÊciu
kationu kobaltu z plus drugiego stopnia utlenienia (barwa fioletowa)
na plus trzeci stopieƒ utlenienia (barwa zielona). Zmiana stopnia utlenienia
kobaltu zwiàzana wizualnie ze zmianà barwy nie zmniejsza skutecznoÊci
suszki. Suszka kobaltowa nadaje bia∏ym (jasnym) farbom odcieƒ
zielonkawy, który znika po pewnym czasie. Ze wzgl´du na energiczne
dzia∏anie, suszk´ kobaltowà nale˝y stosowaç do farb zawierajàcych oleje
pó∏schnàce (sojowy, s∏onecznikowy) lub pigmenty opóêniajàce schni´cie
(sadza, czerwieƒ toluidynowa). Zbyt du˝a iloÊç suszki kobaltowej
wprowadzonej do farby powoduje tworzenie si´ zmarszczek na jej
powierzchni.
Suszka manganowa powoduje utrwalanie farby jednoczeÊnie w masie
i na powierzchni. Tworzy b∏onki farbowe twarde i kruche, powodujàc
trwa∏e ˝ó∏kni´cie farb bia∏ych i jasnych. Wysoka wilgotnoÊç powietrza
zmniejsza jej skutecznoÊç. Najcz´Êciej u˝ywa si´ manganu w po∏àczeniu
z kobaltem w postaci suszki mieszanej manganowo-kobaltowej.
Suszka cynkowa tylko nieznacznie przyspiesza schni´cie. Mimo to
dodawana jest do farb w znacznych nawet iloÊciach w celu nadania
pow∏okom twardoÊci. Powoduje ona schni´cie farby w masie. U∏atwia
dyspergowanie pigmentów nieorganicznych. W tym zastosowaniu powinna byç rozpuszczona w spoiwie, w którym zostaje zdyspergowany pigment. Suszka cynkowa wyst´puje cz´sto w po∏àczeniu z suszkà kobaltowà.
Jak wspomniano powy˝ej, efektywnoÊç dzia∏ania suszek zale˝y
od rodzaju zawartego w nich metalu. Przyk∏adowo czas schni´cia oleju
lnianego wynoszàcy w temperaturze 20°C i przy 40% wilgotnoÊci
wzgl´dnej powietrza 5-6 dób bez dodatku suszki, zostaje skrócony
w wyniku dzia∏ania suszek:
- kobaltowej do 5-6 godzin,
- manganowej do 10-12 godzin,
- cynkowej do 80 godzin.
Dla ka˝dego metalu w postaci zwiàzanej ustalono jego optymalnà
zawartoÊç w farbie:
- kobaltu 0.05-0,15%;
- manganu 0.10-0,20%.
Znajàc zawartoÊç metalu w suszce mo˝na obliczyç, ile nale˝y jej dodaç.
Jest to obliczenie orientacyjne, gdy˝ niektóre surowce farb wp∏ywajà
korzystnie lub niekorzystnie na suszki. Tak wi´c pigmenty zasadowe,
np. biel cynkowa, tworzà z wolnymi kwasami t∏uszczowymi myd∏a,
dzia∏ajàce jak suszki. Podobnie pigmenty zawierajàce o∏ów i ˝elazo, a wi´c
˝ó∏cienie chromowe i b∏´kit Milori przyspieszajà wysychanie farby.
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Laki barwników zasadowych opóêniajà schni´cie farb. Pigmenty bardzo
rozdrobnione, a wi´c majàce du˝à powierzchni´ w∏aÊciwà, adsorbujà
na swojej powierzchni cz´Êç suszki czyniàc jà nieaktywnà. Dlatego te˝
do farb zawierajàcych sadz´, nale˝y dodaç jej wi´cej ni˝ to wynika
z obliczeƒ. Niektóre ˝ywice fenolowe, mogàce znaleêç si´ w spoiwie,
zawierajà sporo wolnego fenolu. Zwiàzek ten jest doÊç silnym inhibitorem
procesów prowadzàcych do zestalenia olejów schnàcych, opóêniajàcym
wysychanie farby. Tak˝e wolne kwasy karboksylowe hamujà proces utrwalania farby. W farbach sà nimi kwasy t∏uszczowe i ˝ywiczne. ZawartoÊç tych
kwasów w farbie okreÊlana jest liczbà kwasowà. Im wy˝sza liczba
kwasowa, tym d∏u˝ej mimo dodatku suszki utrwala si´ farba. Najsilniej
opóêniane jest ze wzgl´du na du˝à zawartoÊç kwasów wysychanie farb
wykonanych na bazie oleju lnianego.
EfektywnoÊç dzia∏ania suszek zale˝y nie tylko od ich sk∏adu, a wi´c
od intensywnoÊci katalitycznego dzia∏ania jej komponentów, ale równie˝
od takich czynników, jak temperatura, wilgotnoÊç powietrza, rodzaj
zadrukowanego pod∏o˝a oraz omówiony powy˝ej sk∏ad farby. I tak
np. dla suszki kobaltowej podwy˝szenie temperatury z 20 do 26°C
podwaja intensywnoÊç dzia∏ania. Du˝a wilgotnoÊç powietrza oraz pod∏o˝a
obni˝à aktywnoÊç suszki. Jest to szczególnie widoczne w przypadku
zadrukowywania pod∏o˝y niewsiàkliwych, które na skutek zmiany temperatury (np. w magazynie czy hali maszyn) sà pokryte pewnà, nawet niewielkà
warstwà pary wodnej. Wskutek obecnoÊci wilgoci czas schni´cia wyd∏u˝a
si´ kilkakrotnie. Niekorzystnie na czas schni´cia mogà wp∏ywaç równie˝
niektóre surowce pomocnicze stosowane przy produkcji papieru.
Podstawowym pytaniem dotyczàcym suszek jest: w jakiej iloÊci
wprowadzaç je do farby? Odpowiedê nie jest prosta ze wzgl´du na wp∏yw
na dzia∏anie suszek zbyt wielu czynników. Obowiàzuje w tym przypadku
generalna zasada, ˝e suszki nale˝y stosowaç w jak najmniejszych iloÊciach,
aby nie zmieniç w∏aÊciwoÊci farby drukowej. Istniejà pewne graniczne iloÊci
dodawania suszek po przekroczeniu, których zamiast oczekiwanego
polepszenia schni´cia nastàpi jego pogorszenie.
Producenci farb oraz suszek podajà dok∏adne instrukcje czego
i ile stosowaç. Zbyt ma∏y dodatek suszki do farby mo˝e spowodowaç takie
utrudnienia w procesie drukowania jak: niewysychanie farby, odciàganie
w stosie, blocking, kredowanie, Êcieranie, przebijanie, c´tkowanie itp. Zbyt
du˝y dodatek suszki mo˝e byç przyczynà: niewysychania, zasychania farby
na wa∏kach maszyny lub na formie drukowej, zabijania oczek formy,
sadzenia itp.
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e w przypadku drukowania wielobarwnego sposobem „mokro na mokro“ zastosowanie nieodpowiedniej suszki
lub nieodpowiedniej iloÊci prawid∏owej suszki mo˝e spowodowaç nieprzyjmowanie farby przez farb´.

3. Produkcja farb
drukowych

Procesy wytwarzania farb drukowych dzieli si´ zazwyczaj na dwa etapy:
- przygotowanie spoiwa,
- rozdrobnienie barwid∏a (pigmentu lub laki) i zdyspergowanie
go w spoiwie (czyli w∏aÊciwy proces produkcji farby).
3.1. Sposoby
produkcji spoiw
Spoiwa, zwane równie˝ cz´sto pokostami lub lakierami sà pó∏produktami w procesie wytwarzania farb drukowych. Spoiwa w zale˝noÊci
od charakteru wchodzàcych w ich sk∏ad surowców dzielà si´ na:
rozpuszczalnikowe, olejowe mineralne, olejowe roÊlinne, olejowe roÊlinno
- mineralne, olejowo - ˝ywiczne (zwane tak˝e syntetycznymi), specjalne
kompozycje spoiw stosowane do farb utrwalanych promieniowanie UV
i strumieniem elektronów.
Rodzaj spoiwa decyduje o jego technologii produkcji.
Produkcja spoiw rozpuszczalnikowych (alkoholowych, toluenowych,
wodnych itp.) polega na ogó∏ na dok∏adnym wymieszaniu sk∏adników spoiwa i ewentualnym podgrzaniu w celu ca∏kowitego ich rozpuszczenia.
Proces ten prowadzi si´ w hermetycznie zamkni´tych mieszalnikach
ró˝nego typu, ogrzewanych parà wodnà lub ciep∏ym powietrzem.
Bardziej z∏o˝ony jest proces produkcji spoiw zawierajàcych oleje oraz
oleje i ˝ywice. Prowadzi si´ go w otwartych metalowych kot∏ach o pojemnoÊci 500 - 3000 dm3. Najcz´Êciej kot∏y wykonane sà z aluminium,
natomiast dno wy∏o˝one jest miedzià co zapewnia dobre przewodzenie
ciep∏a. Kot∏y sà ogrzewane parà wodnà lub elektrycznie. Sà one
wyposa˝one w mieszad∏a mechaniczne lub gazowe (CO2 lub N2),
termometr oraz urzàdzenie do odprowadzania gazowych produktów
rozk∏adu oleju. Podczas podgrzewania oleju nast´puje jego polimeryzacja.
Proces ten nale˝y stale kontrolowaç (mieszanie, temperatura), aby otrzymaç produkt przewidziany danà technologià. Podczas produkcji nie wolno
dopuÊciç do wykipienia lub nadmiernego spienienia si´ pokostu.
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Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e surowce sà ∏atwopalne, a gaszenie
nagrzanego pokostu jest bardzo trudne. W podobny sposób produkuje si´
spoiwa olejowo - ˝ywiczne, z tym, ˝e w pierwszym etapie nast´puje roztworzenie ˝ywicy. Nale˝y pami´taç o tym, aby nie przekroczyç temperatury zap∏onu u˝ytego oleju. Spoiwa farb utrwalanych promieniowaniem UV
zestawia si´ zgodnie ze sk∏adem i miesza w celu uzyskania jednorodnej
cieczy.
3.2. Sposoby
produkcji farb
drukowych
W∏aÊciwy proces produkcji farb sk∏ada si´ z etapów stadiów. W pierwszym nast´puje wymieszanie sk∏adników, co w rezultacie prowadzi do rozdrobnienia i zwil˝enia barwid∏a (pigmentu lub laki) spoiwem, zaÊ w drugim
- zdyspergowanie powsta∏ej masy w celu równomiernego rozprowadzenia
barwid∏a w spoiwie. Na rysunku 3.1 przedstawiono mikroskopowy obraz
dobrej (a) i z∏ej (b) dyspersji pigmentów w farbie. Technologia produkcji
poszczególnych asortymentów farb jest ró˝na i przedstawia si´ nast´pujàco:
a)

b)

Rys. 3.1. Mikroskopowy obraz farby: a) dobrze zdyspergowany pigment, b) êle zdyspergowany pigment

Produkcja farb gazetowych. Sadz´ lub pigment miesza si´ z cz´Êcià
spoiwa w mieszalniku ∏opatkowym w celu uzyskania jednorodnej pasty.
Nast´pnie past´ przenosi si´ do urzàdzenia zwanego trójwalcówkà w celu
jej zdyspergowania. Trójwalcówka sk∏ada si´ z trzech metalowych walców,
których pr´dkoÊç obrotowa jest ró˝na (pr´dkoÊç ka˝dego nast´pnego
ze stykajàcych si´ walcy jest trzykrotnie wi´ksza ni˝ poprzedniego).
Na rysunku 3.2 przedstawiono schemat trójwalcówki do ucierania farb.
W czasie przechodzenia past przez trójwalcówk´ nast´puje roztarcie pigmentu (laki) i zwil˝enie go spoiwem. Tworzà si´ wtedy solwaty sk∏adajàce
si´ z czàsteczek pigmentu (lub laki) otoczonych czàsteczkami spoiwa.
Powstanie solwatów zapewnia stabilnoÊç uk∏adowi. Nast´pnie otrzymana
pasta mieszana jest w mieszalniku z podbarwiaczami i pozosta∏à iloÊcià
spoiwa. Tak otrzymana farba po kontroli parametrów technologicznych
rozlewana jest do pojemników: kontenerów lub beczek.

Rys. 3.2. Schemat dzia∏ania trójwalcówki do ucierania farb: a) poziomej, b) pionowej;
1 - ka∏amarz, 2 - walec tylny, 3 - walec Êrodkowy, 4- walec przedni, 5- nó˝ zdejmujàcy,
6- koryto

Produkcja farb offsetowych typu heat - set. Ca∏y proces technologiczny
obejmuje kilka etapów. Cz´Êç spoiwa podobnie jak przy produkcji farb
gazetowych (tak˝e offsetowych cold -setowych) jest mieszana z pigmentami, wype∏niaczami i substancjami pomocniczymi w tarczowym mieszalniku
szybkoobrotowym zwanym dissolverem. Nast´pnie otrzymana pasta jest
przepompowywana do m∏yna kulowego, gdzie nast´puje roztarcie pigmentów i wst´pne zdyspergowanie pigmentu. Nast´pnie farba przechodzi
do drugiego mieszalnika tarczowego, gdzie dodawana jest pozosta∏a cz´Êç
spoiwa i olej mineralny b´dàcy rozpuszczalnikiem tego typu farb.
Po wymieszaniu farba jest przenoszona do trójwalcówki, gdzie nast´puje
ostateczne zdyspergowanie ca∏ej farby. Po przeprowadzeniu kontroli
jakoÊci farba pakowana jest do kontenerów lub beczek.
Produkcja farb offsetowych arkuszowych. Proces produkcyjny farb
offsetowych arkuszowych kolorowych przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie nast´puje wymieszanie pigmentu z cz´Êcià spoiwa na past´
i pozostawienie jej celem „dojrzenia“ na ok. 10 godzin. W tym czasie
nast´puje zwil˝enie pigmentu. Po tym czasie „dojrza∏à“ past´ uciera si´
kilkakrotnie na trójwalcówce, dalej przenosi do mieszalnika szybkoobrotowego, gdzie homogenizuje si´ jà z pozosta∏ymi sk∏adnikami.
Jednym z wariantów tej metody jest stosowanie zamiast suchych
pigmentów i lak, past fleszowanych. Proces produkcyjny w tym przypadku
jest prostszy. Past´ fleszowanà miesza si´ ze spoiwem i Êrodkiem
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powierzchniowo czynnym, u∏atwiajàcym zwil˝enie pigmentu spoiwem.
Nast´puje wydzielenie wody z pasty. Ziarna barwid∏a zostajà otoczone
czàsteczkami spoiwa, tworzàc stabilne solwaty. W dalszej kolejnoÊci
nast´puje oddzielenie wody w kotle pró˝niowym i kilkakrotne rozcieranie
otrzymanej mieszaniny w trójwalcówce z ogrzewanymi walcami. Metoda
ta pozwala na otrzymanie farb o wysokim stopniu dyspersji oraz o du˝ej
intensywnoÊci barwy. Jest ona wykorzystywana równie˝ przy produkcji farb
czarnych z sadzy.
Sadza jest pigmentem doÊç trudno zwil˝alnym spoiwem. W zwiàzku
z tym czarne farby nale˝y ucieraç bardzo d∏ugo. Proces ten mo˝na znacznie
skróciç mieszajàc sadz´ z wodà z dodatkiem alkoholu izopropylowego.
Alkohol izopropylowy dzia∏a jako Êrodek powierzchniowo czynny u∏atwiajàcy zwil˝enie sadzy wodà. Woda wnika w agregaty sadzy, obni˝ajàc jej
zdolnoÊç absorpcji. Po wprowadzeniu spoiwa i oddzieleniu wody otrzymuje si´ zawiesin´ o wysokim stopniu dyspersji sadzy, która dalej jest ucierana
w celu jej homogenizacji z pozosta∏ymi sk∏adnikami farby i ze spoiwem.
Produkcja farb wkl´s∏odrukowych. W mieszalnikach turbinowych
miesza si´ pigment lub lak´ z po∏owà spoiwa. Powsta∏à mieszanin´ uciera
si´ z pozosta∏à cz´Êcià spoiwa w m∏ynach kulkowych, w których kulki stalowe lub porcelanowe rozcierajà farb´. Proces ten trwa oko∏o 20 godzin.
Jego wada to zanieczyszczenia ze Êcierajàcych si´ kulek. Farba musi byç
filtrowana celem pozbycia si´ tych zanieczyszczeƒ.
Inny, znacznie prostszy przebieg ma produkcja farb wkl´s∏odrukowych
przy zastosowaniu ∏usek, czyli chipsów, które stanowià pigment lub lak´
zdyspergowanà w twardej ˝ywicy (najcz´Êciej w nitrocelulozie). Chipsy
nale˝y rozpuÊciç przez mieszanie i dodaç ewentualnie niezb´dne dodatki.
W ten sposób otrzymuje si´ gotowà farb´.
Produkcja farb fleksograficznych. Farby fleksograficzne produkowane
sà w sposób analogiczny do wkl´s∏odrukowych. Stosuje si´ do tego celu
pigmenty bàdê laki lub chipsy. Czas ucierania farb z pigmentów bàdê lak
jest uzale˝niony od w∏aÊciwoÊci sk∏adników i wynosi od kilku do kilkunastu
godzin. Po tym czasie kontroluje si´ lepkoÊç farby i wprowadza w miar´
potrzeb rozpuszczalnik lub rozcieƒczalnik.
Produkcja farb sitodrukowych . Technologia produkcji tych farb
uzale˝niona jest od rodzaju i sk∏adu zastosowanego spoiwa. Sitodrukowe
farby olejowe produkuje si´ w sposób analogiczny do produkcji farb
offsetowych przez ucieranie na trójwalcówce pigmentów i lak ze spoiwem.
Czas ucierania jest uzale˝niony od w∏aÊciwoÊci surowców i jest zwykle
d∏u˝szy od czasu potrzebnego na utarcie farb offsetowych ze wzgl´du
na twardà tekstur´ stosowanych pigmentów.
Farby sitodrukowe produkowane na spoiwach rozpuszczalnikowych
produkuje si´ analogznie jak farby fleksograficzne czy te˝ wkl´s∏odrukowe.
W pierwszym etapie nast´puje rozpuszczenie polimeru (˝ywicy)
w odpowiednim rozpuszczalniku. Nast´pnie w prowadzane sà porcjami

pozosta∏e sk∏adniki farby. Tego rodzaju farby stosowane sà do drukowania
tworzyw sztucznych.
Przedstawiono tutaj tylko schematycznie zarysy procesów wytwarzania
niektórych rodzajów farb drukowych. Istnieje wiele ich technologicznych
wariantów z mo˝liwoÊcià zastosowania ró˝nych urzàdzeƒ ucierajàcych
i dyspergujàcych, np. mieszalników planetarnych, zgniatarek, mieszalników
dwutarczowych, ucieraczek jednowalcowych, attritorów itp.
Farby po ich wytworzeniu sà pakowane w zale˝noÊci od rodzaju w kontenery, beczki, hoboki, puszki, tuby itp. Rodzaj opakowaƒ zale˝y od postaci
farby i jednostkowego zapotrzebowania na farby przez drukarni´.
Na rysunku 3.3 przedstawiono schematycznie metody produkcji ró˝nych
rodzajów farb offsetowych.
3.3. Nowe
technologie
w produkcji farb
drukowych
Przedstawiony powy˝ej materia∏ dotyczy klasycznych technologii
produkcji farb drukowych. Od pewnego czasu stosowane sà nowe technologie s∏u˝àce do produkcji farb drukowych. Do najbardziej znanych nale˝à
nast´pujàce technologie:
- produkcja farb typu heat - set z past fleszowanych opracowana
w koncernie SunChemical,
- Technologia HIT (Highly Improwed Technology) stosowana w koncernie
Michael Huber do produkcji farb offsetowych arkuszowych, zwojowych
typu cold - set i heat - set.
Farby heat - set z pigmentami fleszowanymi. Jest to opatentowana
technologia sposobu produkcji pigmentów w postaci past fleszowanych
i dalszego ich przerobu na farby offsetowe typu heat - set. Pasty
flaszowane otrzymywane sà z wodnych zawiesin pigmentów stràcanych
z pomini´ciem operacji suszenia. Nie zawierajà one aglomeratów jak
pigmenty suszone, a jedynie czàstki pierwotne o przeci´tnej, bardzo ma∏ej
Êrednicy, bo wynoszàcej oko∏o 1µm. Pasty o du˝ym st´˝eniu nie wymagajà
ucierania. Zaletà farb heat - setowych produkowanych z past fleszowanych
jest prostszy od tradycyjnego sposób ich produkcji, wysoki po∏ysk i bardzo
dobre krycie uzyskiwane dzi´ki bardzo ma∏ej Êrednicy stosowanych
pigmentów.
Technologia HIT. Technologia ta stosowana jest w koncernie Michael
Huber do produkcji ró˝nych rodzajów farb offsetowych. Jej podstawà jest
opracowanie
nowej
technologii
dyspergowania
pigmentów.
Najwa˝niejszym etapem produkcji farb drukowych jest ich dyspergowanie,
tzn. ucieranie pigmentów lub lak z pozosta∏ymi komponentami spoiwa.
Pigmenty stosowane do produkcji majà najcz´Êciej postaç gruboziarnistych
grudek tzw. aglomeratów, sk∏adajàcych si´ z pierwotnych czàstek.
Przez oddzia∏ywanie si∏ mechanicznych nast´puje niezb´dne rozbicie
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aglomeratów na czàstki pierwotne, a nast´pnie ich ustabilizowanie
(zawieszenie) w spoiwie dzi´ki intensywnemu ich zwil˝enia spoiwem.
Czàsteczki pierwotne pigmentów o wymiarach 0,02 do 0,5 µm posiadajà
du˝à energi´ powierzchniowà, która wspiera aglomerowanie czàstek pierwotnych. Spoiwo musi pokonaç te si∏y. Pierwszym etapem jest usuwanie
gazów zaabsorbowanych na powierzchni czàstek pigmentów, nast´pnie
spoiwo zakotwicza si´ mocno w porach na powierzchni pigmentu,
tworzàc dystans mi´dzy czàsteczkami, zapobiegajàc w ten sposób ich
rekrystalizacji. Jest to zarys teorii dyspergowania dzi´ki, której mo˝na
uzyskaç nowe jakoÊciowo farby offsetowe arkuszowe, offsetowe zwojowe
typu heat - set i typu cold - set.

Rys. 3.3. Schemat produkcji ró˝nych rodzajów farb ofsetowych.

4. Mechanizmy utrwalania
farb

Utrwalanie farb to zespó∏ procesów fizycznych i chemicznych wynikajàcych ze wspó∏dzia∏ania farby i pod∏o˝a, oraz procesów zachodzàcych
w warstwie farby prowadzàcych do utworzenia trwa∏ej plamy. Utrwalanie
potocznie nazywane jest „schni´ciem farby“.
Przez pojecie „utworzenie trwa∏ej plamy“ nale˝y rozumieç nadanie
warstwie farby naniesionej na pod∏o˝e drukowe, odpornoÊci na Êcieranie
i odciàganie.
Przebieg utrwalania farby zale˝y od rodzaju zastosowanego pod∏o˝a
drukowego. Inny jest mechanizm utrwalania farby na pod∏o˝u ch∏onnym
(wsiàkliwym) ni˝ mechanizm utrwalania farby na pod∏o˝u niech∏onnym
(niewsiàkliwym).
Utrwalanie farby na pod∏o˝u ch∏onnym (wsiàkliwym) przebiega
dwuetapowo. Utrwalanie dwuetapowe jest najcz´stszym przypadkiem
procesu utrwalania farb. Wed∏ug tego mechanizmu utrwala si´ wi´kszoÊç
farb typograficznych i offsetowych przeznaczonych do drukowania
na pod∏o˝ach ch∏onnych (wsiàkliwych), np. na produktach papierowych.
W pierwszym etapie przewa˝ajà zjawiska fizyczne, a mianowicie:
- zwil˝anie pod∏o˝a drukowego farbà,
- wt∏aczanie farby, od chwili zetkni´cia si´ pod∏o˝a drukowego z formà
drukowà lub z obciàgiem przenoszàcym farb´, w pory i kapilary
pod∏o˝a,
- swobodne wnikanie (wsiàkanie) ciek∏ych sk∏adników farby w pod∏o˝e,
- ulatnianie (odparowanie) rozpuszczalników (o ile farba je zawiera).
Na drugi etap utrwalania farb sk∏adajà si´ g∏ównie reakcje chemiczne
powodujàce zestalenie si´ (polimeryzacj´) ˝ywic i olejów schnàcych.
Inny mechanizm utrwalania majà farby nie zawierajàce sk∏adników
zdolnych do polimeryzacji. Mogà byç one utrwalane przez:
- wy∏àcznie przez absorpcj´ (wsiàkanie), mechanizm ten dotyczy farb
zwojowych gazetowych (rotacyjnych) typograficznych i zwojowych
offsetowych utrwalajàcych si´ bez doprowadzenia ciep∏a (farby typu
cold-set),
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- wy∏àcznie przez ulatnianie si´ (odparowanie) rozpuszczalników (farby
rozpuszczalnikowe przeznaczone do drukowania na pod∏o˝ach
niech∏onnych),
- obydwa procesy jednoczeÊnie (farby offsetowe zwojowe utrwalane
ciep∏em tzw. farby heat-set oraz farby wkl´s∏odrukowe i fleksograficzne do drukowania na papierze).
Farby drukowe utrwalajà si´ najcz´Êciej wed∏ug podanych poni˝ej
mechanizmów lub ich kombinacji:
- przez absorpcj´ (wsiàkanie w pod∏o˝e),
- przez utlenienie z polimeryzacjà (tzw. utrwalanie oksydacyjne),
- przez odparowanie rozpuszczalnika,
- promieniowaniem,
- przez termoutwardzanie (piecowo),
- pod wp∏ywem wilgoci.
Trzy pierwsze mechanizmy nazywane sà konwencjonalnymi; by∏y i sà
najcz´Êciej spotykane wÊród mechanizmów utrwalania si´ farb. Nast´pne
wymienione metody to tzw. niekonwencjonalne, wed∏ug których utrwalajà si´ farby opracowane w ostatnich trzydziestu latach. Powstanie tych farb
spowodowane zosta∏o wprowadzeniem nowych pod∏o˝y drukowych
i stale wzrastajàcà wydajnoÊcià maszyn drukujàcych.
4.1. Utrwalanie
przez absorpcj´
Mechanizm utrwalania farb drukowych przez absorpcj´ dotyczy
w zasadzie wy∏àcznie zadrukowywania papieru gazetowego lub niektórych
innych niepowlekanych papierów zwojowych. Zwil˝anie papieru przez farb´ dochodzi do skutku, gdy wartoÊç napi´cia powierzchniowego papieru
jest co najmniej równa jego wartoÊci dla farby. JednoczeÊnie ze zwil˝eniem
nast´puje wt∏aczanie farby pod powierzchni´ papieru. G∏´bokoÊç tego
wt∏oczenia zale˝y od wielkoÊci nacisku jednostkowego, czasu jego trwania,
w∏aÊciwoÊci reologicznych farby i porowatoÊci papieru (rys. 4.1).

Rys. 4.1. Mechanizm utrwalanie farby przez absorpcj´: 1-pigment zwiàzany ˝ywicà,
2- zaadsorbowany sk∏adnik, 3-podstawowa warstwa papieru

Utrwalanie przez absorpcj´ jest najprostszym z mo˝liwych mechanizmów, gdy˝ nast´puje wskutek fizycznej absorpcji (wsiàkania) farby
w pory ch∏onnego papieru.

Po od∏àczeniu odbitki od formy lub od cylindra poÊredniego offsetowego przenoszàcego farb´, a wi´c po ustaniu nacisku, rozpoczyna si´
kolejna faza pierwszego etapu utrwalania. Mo˝na w niej wyró˝niç:
- swobodne wnikanie (wsiàkanie) farby w pory papieru,
- cz´Êciowy rozdzia∏ pigmentu i spoiwa,
- w´drówk´ cz´Êci spoiwa kapilarami papieru.
Jest to wi´c faza wzajemnego oddzia∏ywania na siebie papieru i farby
bez udzia∏u nacisku. Wnikanie farby w pory zale˝y od ich iloÊci i wielkoÊci,
od stopnia zwil˝ania papieru farbà oraz od lepkoÊci farby.
Pory wype∏nione powietrzem sà to przestrzenie mi´dzy luêno u∏o˝onymi w∏óknami lub w∏óknami i wype∏niaczami. W porach umiejscawia si´
wiec cz´Êç farby i przedostaje si´ w g∏àb papieru kapilarami. Kapilary
to wàskie kanaliki miedzy ciasno st∏oczonymi w∏óknami celulozy lub
czàsteczkami wype∏niaczy, bàdê wyst´pujàce wewnàtrz tych w∏ókien. IloÊç
i wymiary kapilar decydujà o charakterze i stopniu penetracji sk∏adników
farby. W kapilary przenika g∏ównie spoiwo farby. Farba staje si´ ubo˝sza
w spoiwo, ziarna pigmentu uk∏adajà si´ coraz ciaÊniej, a przestrzenie
mi´dzy nimi wype∏nione spoiwem stajà si´ coraz w´˝sze. Zaczynajà
równie˝ i tutaj dzia∏aç si∏y kapilarne, przeciwdzia∏ajàce zasysaniu spoiwa
przez kapilary papieru. W pewnym momencie dochodzi do zrównowa˝enia przeciwnie skierowanych oddzia∏ywaƒ i penetracja spoiwa ustaje.
Podobnie dzieje si´ podczas „odfiltrowania“ wielkoczàsteczkowych sk∏adników spoiwa od jego fazy o ma∏ej lepkoÊci. Ostatecznie najg∏´biej
w kapilary wnikajà sk∏adniki spoiwa o najmniejszej lepkoÊci, a oddzielone
w ten sposób du˝e czàsteczki zwiàzku b∏onotwórczego (wielkoczàsteczkowego) wià˝à ziarna pigmentu z papierem.
Wed∏ug tego mechanizmu utrwalajà si´ farby gazetowe typograficzne
i gazetowe offsetowe utrwalane bez doprowadzenia ciep∏a tzw. farby
offsetowe zwojowe cold-set.
4.2. Utrwalanie
przez utlenienie

Farby typograficzne i farby offsetowe do drukowania na maszynach
arkuszowych pod∏o˝y niech∏onnych (niewsiàkliwych) utrwalajà si´ w wyniku utlenienia i zwiàzanej z tym dzia∏aniem polimeryzacji. Spoiwa tego typu
farb sk∏adajà si´ z olejów schnàcych lub/i modyfikowanych nimi ˝ywic.
Tak˝e farby typooffsetowe do drukowania pod∏o˝y niech∏onnych schnà
równie˝ wed∏ug tego schematu. Mechanizm utrwalania przebiega nast´pujàco:
- farba zwil˝a pod∏o˝e niech∏onne i zostaje na nie na∏o˝ona,
- zawarte w farbie oleje schnàce lub modyfikowane nimi ˝ywice
zaczynajà pod wp∏ywem tlenu z powietrza polimeryzowaç (tlen
wbudowywuje si´ w podwójne wiàzanie oleju lub ˝ywicy wykorzystujàc jednowartoÊciowe wiàzanie; uzyskuje w ten sposób wolne aktywne
drugie wiàzanie, które reaguje z nast´pnymi czàsteczkami oleju lub
˝ywicy) - nast´puje polimeryzacja spoiwa (olejów schnàcych lub/i
modyfikowanych nimi ˝ywic). Proces jest przyspieszany przez dodatek
suszek.
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Wed∏ug schematu, ale ju˝ tylko jako cz´Êç kombinowanego procesu
utrwalania (drugi etap) schnà farby arkuszowe typograficzne, offsetowe
i typooffsetowe przeznaczone do zadrukowywania papierów niepowlekanych i powlekanych Farby wymienione powy˝ej utrwalajà si´ przez wsiàkanie i utlenienie z polimeryzacjà. Podobnie przebiega proces utrwalania
farb stalorytniczych. Farby stalorytnicze nak∏adane sà z regu∏y na papier
w podwy˝szonej temperaturze.
Proces utrwalania wszystkich farb, które majà w swym mechanizmie
utlenienie wraz z polimeryzacjà mo˝e byç przyspieszany przez dodatek
suszek.
Mechanizm utrwalania farb na papierze niepowlekanym ma nast´pujàcy przebieg:
- farba zostaje naniesiona na powierzchni´ papieru,
- nast´puje zaabsorbowanie przez papier mniejszych czàsteczek olejów
schnàcych lub ˝ywic nimi modyfikowanych (tzn. czàsteczek o krótszych
∏aƒcuchach),
- pozosta∏e wi´ksze czàsteczki olejów schnàcych lub/i ˝ywicy zaczynajà
na powierzchni papieru polimeryzowaç pod wp∏ywem tlenu zawartego w powietrzu tworzàc coraz d∏u˝sze ∏aƒcuchy,
- proces ten b´dzie tak d∏ugo przebiega∏, a˝ nastàpi powierzchniowe
zestalenie farby,
- przejÊcie olejów schnàcych i modyfikowanych nimi ˝ywic ze stanu
p∏ynnego w stan ca∏kowicie sta∏y przebiega bardzo wolno, tj. w czasie
od kilku do kilkunastu dni,
- tradycyjnà metodà jego przyspieszenia jest stosowanie suszek jako
dodatku do farb; sà one dodawane zarówno podczas produkcji farb
w fabryce jaki w czasie drukowania bezpoÊrednio do ka∏amarza
maszyny drukujàcej.
Przy arkuszowym drukowaniu offsetowym lub typograficznym nale˝y
pami´taç, ˝e papiery typu „chromolux“ (tj. powlekane metodà odlewu)
sà w znaczàcej swej wi´kszoÊci niech∏onne i nale˝y do ich drukowania
stosowaç specjalne farby na pod∏o˝a niech∏onne. Jak pod∏o˝a niech∏onne
zachowujà si´ papiery typu „chromolux“, które sà fabrycznie po ich produkcji lakierowane. Podobnie ma si´ sprawa z papierami metalizowanymi
- w tym przypadku nale˝y stosowaç specjalne farby do drukowania
papierów metalizowanych.
Metodà kombinowanà utrwalajà si´ równie farby wytworzone
z u˝yciem spoiw olejowo-˝ywicznych. W przypadku na∏o˝enia farby ze
spoiwem olejowo-˝ywicznym na papier powlekany, pigmenty zwiàzane
przez ˝ywic´ i cz´Êç oleju schnàcego pozostajà na powierzchni papieru,
natomiast reszta oleju lub rozpuszczalnik wnikajà (wsiàkajà) w drobne
pory pow∏oki. Nast´puje rozdzielenie faz. Warstewka spoiwa z pigmentem
zwi´ksza gwa∏townie swà lepkoÊç i szybko zestala si´ przez utlenienie
i polimeryzacj´ na powierzchni papieru. Ten typ farb okreÊla si´ jako farby
szybko utrwalajàce si´ (szybko schnàce). Obecnie sà to przede wszystkim
farby offsetowe do drukowania na maszynach arkuszowych.

4.3. Utrwalanie
przez
odparowanie
rozpuszczalnika
Ten typ utrwalania wyst´puje w postaci czystej w zasadzie tylko przy
utrwalaniu farb ciek∏ych (fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych) stosowanych do drukowania pod∏o˝y niech∏onnych oraz w przypadku niektórych
farby sitodrukowych i typooffsetowych przeznaczonych g∏ównie do drukowania pod∏o˝y niech∏onnych. W powy˝szych przypadkach odparowanie
lotnego rozpuszczalnika nast´puje w temperaturze 25 - 35°C. Po odparowaniu rozpuszczalnika nast´puje zestalenie si´ ˝ywicy i zwiàzanie pigmentu
przez ˝ywic´ z zadrukowywanym pod∏o˝em.
Wed∏ug schematu kombinowanego tj. wsiàkanie w papier z jednoczesnym odparowaniem rozpuszczalnika utrwalajà si´ farby offsetowe typu
„heat-set“ oraz farby fleksograficzne i wkl´s∏odrukowe przeznaczone
do drukowania pod∏o˝y ch∏onnych (papierowych). Utrwalanie farb fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych zachodzi w temperaturze 25 - 35°C,
zaÊ typu „heat-set“ zachodzi pod wp∏ywem dostarczenia znacznych iloÊci
ciep∏a (nadmuch goràcego powietrza, tunele suszàce ogrzewane p∏onàcym
gazem itp.). W zale˝noÊci od uk∏adu suszenia wst´ga papieru ma temperatur´ od 90 do150°C, co odpowiada temperaturze czynnika suszàcego
200-300°C. W tak wysokich temperaturach odparowywuje olej mineralny,
który jest rozpuszczalnikiem farb typu „heat-set“ oraz woda (wilgoç)
z papieru i Êrodki zwil˝ajàce. Najwi´cej energii dostarczanej do kana∏u
suszàcego potrzeba na odparowanie wody, co jest niepo˝àdane,
ale niestety nieuniknione. Woda, która odparowa∏a z papieru musi byç
uzupe∏niona, gdy˝ w przeciwnym wypadku papier jest zbyt kruchy,
aby móc go po zadrukowaniu poddaç dalszej obróbce.
4.4. Utrwalanie
farb
promieniowaniem
Do utrwalania farb drukowych stosuje si´ : mikrofale, promieniowanie
podczerwone, promieniowanie nadfioletowe (ultrafioletowe) oraz wiàzk´
przyspieszonych elektronów (strumieƒ elektronów). Wiàzka przyspieszonych elektronów zwana tak˝e promieniowaniem elektronowym nie jest
falà (promieniowaniem) elektromagnetycznà, niemniej energia jakà niesie
odpowiada energii krótkofalowego promieniowania UV i jest cz´sto stosowana zamiast promieniowania UV do utrwalania farb fotoutwardzalnych.
Omawianie mechanizmu utrwalania farb promieniowaniem zaczniemy
od najd∏u˝szych fal s∏u˝àcych do tego celu.
4.4.1. Utrwalanie
farb mikrofalami
Mikrofale to promieniowanie elektromagnetyczne o d∏ugoÊci fali
od 1mm do 1m. Zakres ten odpowiada falom emitowanym i odbieranym
przez radar. Mikrofale sà cz´sto w obcej literaturze przedmiotu nazywane
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falami radarowymi. Metoda ta s∏u˝y do utrwalania farb ciek∏ych (wkl´s∏odrukowych lub/i fleksograficznych), które majà w charakterze rozpuszczalnika lub/i rozcieƒczalnika alkohole, glikole lub wod´. Metoda utrwalania
polega na wytworzeniu ciep∏a w warstewce odpowiednio uczulonej farby
wskutek zaabsorbowania mikrofal przez polarne czàsteczki (alkohole,
glikole, woda). W wyniku wzrostu temperatury nast´puje gwa∏towne
parowanie rozpuszczalnika prowadzàce do zestalenia si´ b∏onki farbowej.
Mechanizm tego typu utrwalania przedstawiono na rys.4.2.

Rys. 4.2. Mechanizm utrwalania farb mikrofalami.

Promieniowanie elektromagnetyczne stosowane do utrwalania farb
charakteryzuje si´ nast´pujàcymi d∏ugoÊciami fal:

Zakres promieniowania
Daleki
Nadfiolet
Bliski
Fioletowe
Niebieskie
Âwietlne
zielone
(widzialne)
˝ó∏te
pomaraƒczowe
czerwone
Bliska
Podczerwieƒ
Êrednia
Daleka
Mikrofale

D∏ugoÊç fali, nm
10 - 100
100 - 380
380 - 460
460 - 490
490 - 560
560 - 580
580 - 610
610 - 780
780 - 3000
3000 - 30000
30000 - 1mm
1mm - 1m

Tabela nr 4.1 Podzia∏ widma fal elektromagnetycznych stosowanych do utrwalania farb.

4.4.2. Utrwalanie
promieniowaniem
podczerwonym
Jest to kolejny sposób podnoszenia temperatury warstwy farby naniesionej na pod∏o˝e przez naÊwietlanie promieniowaniem podczerwonym
(IR). Rozró˝nia si´ nast´pujàce rodzaje promieniowania podczerwonego:
- krótkofalowe - nie jest poch∏aniane przez powietrze wolne od wilgoci
lub py∏ów; zachowuje si´ ono podobnie jak Êwiat∏o widzialne, a wi´c
mo˝e byç odbite lub skupione za pomocà reflektora; nie nagrzewa
powietrza i jest nazywane i okreÊlane jako promieniowanie zimne;
ma ono zdolnoÊç penetrowania na znacznà g∏´bokoÊç pod powierzchni´ cia∏a, na które zosta∏o skierowane, fakt ten jest wykorzystywany
w przypadkach nagrzewania grubych warstw farby;
- Êredniofalowe - jest ono poch∏aniane w du˝ym stopniu przez substancje wchodzàce w sk∏ad farby drukowej - powoduje ogrzanie warstwy
farby, w przypadku bardzo cienkiej warstwy farby znaczna cz´Êç
promieniowania przenika, a˝ do pod∏o˝a; pewna cz´Êç promieniowania poch∏aniana jest przez powietrze, powodujàc jego podgrzanie,
co jest jednoznaczne z powstawaniem strat energii cieplnej;
- d∏ugofalowe - przenika w warstw´ farby tylko na nieznacznà
g∏´bokoÊç, powodujàc jedynie jej powierzchniowe ogrzanie; przechodzàc przez warstw´ powietrza ulega znacznemu rozproszeniu
i poch∏oni´ciu, co czyni je odpowiednim do ogrzewania pomieszczeƒ.
Podane powy˝ej przypadki zosta∏y przedstawione na rys. nr 4.3.

Rys. 4.3. PrzenikalnoÊç promieniowania podczerwonego: a) fale krótkie, b) fale Êrednie,
c) fale d∏ugie ,1 - farba, 2 - pod∏o˝e.

Wytwarzane obecnie promienniki podczerwieni charakteryzujà si´ ró˝nymi zakresami d∏ugoÊci fal, mianowicie: krótkofalowe majà maksymalnà
emisj´ ok. 1,3 µm; Êredniofalowe 2,3 - 3,4 µm, d∏ugofalowe zaÊ 3 - 5 µm.
Maksimum absorpcji dla wi´kszoÊci farb drukowych le˝y w granicach
od 2,8 do 3,4 µm, w zwiàzku z tym najskuteczniej przyspiesza ich
utrwalanie promieniowanie podczerwone Êredniofalowe. Fale dostarczane
przez promienniki d∏ugofalowe sà nieodpowiednie, gdy˝ ulegajàc absorpcji
tu˝ pod powierzchnià farby powodujà nadmierne ogrzanie, a w konsekwencji nieraz i „zeszklenie“ jej górnej warstwy przy jednoczesnym,
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niewystarczajàcym oddzia∏ywaniu na partie g∏´biej po∏o˝one.
Promieniowanie podczerwone o d∏ugoÊci mniejszej ni˝ 2,5 µm dociera
prawie w ca∏oÊci a˝ do pod∏o˝a, je˝eli warstwa farby nie jest wystarczajàco gruba, nie wywo∏ujàc w niej po˝àdanych efektów.
Warunkiem podwy˝szenia temperatury farby przez skierowany na nià
strumieƒ podczerwieni jest poch∏oni´cie przez nià znacznej cz´Êci padajàcego promieniowania. W tabeli 4.2 podano najcz´Êciej spotykany Êredni
zakres absorpcji promieniowania podczerwonego, obserwowany w przypadku farb graficznych. Zale˝nie od ich sk∏adu surowcowego, maksimum
absorpcji mo˝e ulegaç znacznym przesuni´ciom.
Maksimum promieniowania w µm
Sk∏adniki
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

5,0

7,0

0,05

0,02

5

50

30

10

80

15

15

15

15

40

15

30

0,05

0,05

5

35

65

10

55

Chlorek poliwinylu

10

10

15

10

60

10

80

Polietylen

18

15

30

15

98

5

90

Polistyren

10

10

19

10

90

40

90

˚ywice poliestrowe

15

15

15

20

90

15

50

Octan celulozy
˚ywice epoksydowe
Etyloceluloza

Tabela 4.2 Stopieƒ absorpcji promieniowania podczerwonego dla wybranych sk∏adników
farb i pod∏o˝y drukowych.

Stopieƒ poch∏aniania promieni podczerwonych zale˝y nie tylko od
budowy chemicznej cia∏a, na które one padajà, lecz równie˝ od barwy jego
powierzchni. Fale krótkie, podobnie jak Êwiat∏o widzialne, odbijajà si´
w znacznym stopniu od powierzchni cia∏ jasnych, a wi´c nagrzewajà
je s∏abiej ni˝ cia∏a o barwach ciemnych. Odbicie fal d∏ugich od powierzchni jasnych jest mniejsze, a w zwiàzku z tym bardziej intensywne poch∏anianie. Niezale˝nie od d∏ugoÊci fal zastosowanego promieniowania,
nagrzewanie powierzchni jasnych i ciemnych b´dzie przebiega∏o z ró˝nà
szybkoÊcià, a wi´c z innà dla farb jasnych i z innà dla farb czarnych.
WÊród producentów i u˝ytkowników farb panuje ró˝nica poglàdów,
który zakres promieniowania jest najskuteczniejszy do utrwalania farb.
Za promieniowaniem krótkofalowym przemawia kilka okolicznoÊci,
a mianowicie: przenoszà one najwi´kszà iloÊç energii, przenikajà
na znacznà g∏´bokoÊç, w najmniejszym stopniu sà absorbowane przez
powietrze. Fale Êrednie sà wprawdzie silnie poch∏aniane przez farb´,
powodujàc jej ogrzanie, lecz ulegajà odbiciu od bia∏ej powierzchni papieru.
Temperatura wewnàtrz stosu papieru nie b´dzie wi´c doÊç wysoka i proces
utrwalania farby zostanie spowolniony. W przypadku optymalnym tj. przy
temperaturze 45°C, proces utrwalania farby zostaje zakoƒczony po 30 min.
Przyspieszanie utrwalania farb drukowych podczerwienià zastosowano
po raz pierwszy na skale przemys∏owà do dosuszania farb offsetowych

arkuszowych przeznaczonych do drukowania papieru. Farby dosuszane
promieniowaniem podczerwonym sà farbami, których proces utrwalania
przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie penetracja farby w kapilary
pod∏o˝a zostaje przyspieszona wskutek zmniejszenia lepkoÊci farb przez ich
nagrzanie. W drugim etapie polimeryzacja sk∏adników farby przebiega
niezbyt szybko, przez co doÊç d∏ugo pozostajà wilgotne, zmuszajàc cz´sto
do napylania. Stan´∏o to na przeszkodzie szerszego zastosowania farb tego
typu. Ponad to dwuetapowe utrwalanie zaw´˝a zakres przydatnoÊci tych
farb do pod∏o˝y wsiàkliwych (praktycznie wy∏àcznie papierowych).
Bez napromieniowania podczerwienià farby utrwalajà si´ równie˝,
ale w znacznie d∏u˝szym czasie. Zachowanie farb dosuszanych
promieniowaniem podczerwonym jest zupe∏nie inne ni˝ farb utrwalanych
promieniowaniem nadfioletowym (UV), które bez napromieniowania
w ogóle nie zestalajà si´. Farby dosuszane promieniowaniem IR mimo
dodatkowych kosztów energii niezb´dnej do ich utrwalenia majà tak˝e
niepodwa˝alne zalety. G∏ównà zaletà jest ca∏kowite utrwalenie farb
po 30-40 minutach. Fakt powy˝szy umo˝liwia praktycznie natychmiastowà
obróbk´ wykoƒczeniowà otrzymanych druków. W zwiàzku z tym farby
offsetowe dosuszane promieniowaniem IR stosowane sà do drukowania
papierowych opakowaƒ.
4.4.3. Utrwalanie
promieniowaniem
nadfioletowym
Utrwalanie farb drukowych promieniowaniem nadfioletowym (UV)
powoduje praktycznie ich natychmiastowe ca∏kowite zestalenie bez
odparowania jakichkolwiek substancji. Farby drukowe utrwalane
promieniowaniem UV utrwalajà si´ wed∏ug dwóch odmiennych mechanizmów. Produkowane sà farby utrwalane promieniowaniem UV wed∏ug
rodnikowego i kationowego mechanizmu reakcji polimeryzacji.
Do utrwalania farb drukowych i lakierów stosowane jest
promieniowanie UV z tzw. zakresu bliskiego nadfioletu. Rozró˝niane sà trzy
zakresy tego promieniowania UV:
- UV-A 380-315 nm,
- UV-B 315-280 nm,
- UV-C 280-100 nm.
Najlepsze efekty a tym samym najwi´kszà skutecznoÊç ma promieniowanie UV krótkofalowe tj. poni˝ej 300 nm. Promienniki emitujàce
promieniowanie UV o d∏ugoÊci fal poni˝ej 300 nm emitujà tak˝e
promieniowanie widzialne i podczerwone. Przy naÊwietlaniu
promieniowaniem UV tworzy si´ z tlenu ozon. W zwiàzku z tym dla prawid∏owego przebiegu procesu drukowania i utrwalania farb UV niezb´dnym
jest odprowadzenie z maszyny ozonu i ciep∏a.
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4.4.3.1. Utrwalanie
promieniowaniem
UV wed∏ug
mechanizmu
rodnikowego
W tym przypadku polimeryzacja p∏ynnego spoiwa przebiega
na zasadzie rodnikowej ∏aƒcuchowej reakcji chemicznej. W spoiwie obok
˝ywic nienasyconych, którymi najcz´Êciej sà akrylany wyst´pujà monomery
i fotoinicjatory. Monomery majà do spe∏nienia dwa zadania; sà nielotnym
rozpuszczalnikiem ˝ywicy i wspó∏dzia∏ajà w procesie sieciowania
sk∏adników spoiwa. Stanowià one przewa˝ajàcà cz´Êç utrwalonej
promieniowaniem UV pow∏oki i nadajà jej okreÊlone w∏aÊciwoÊci. Sà one
czàsteczkami substancji ulegajàcej polimeryzacji, majà one zwykle ma∏à
mas´ czàsteczkowà. Ze wzgl´du na niewystarczajàcy poziom energetyczny
promieniowania UV do wywo∏ania polimeryzacji niezb´dnym okaza∏o si´
wprowadzenie do farby substancji o du˝ej reaktywnoÊci w zakresie
emitowanego promieniowania UV. Sà to fotoinicjatory, które absorbujàc
energi´ promieniowania UV, tworzà wolne rodniki aktywujàce polimeryzacj´ monomerów, uczestniczàcych przy sieciowaniu ˝ywicy. Rodnikowa
reakcja sieciowania ˝ywicy przebiega w u∏amku sekundy. Po tym czasie
otrzymujemy ca∏kowicie utrwalonà farb´. Otrzymany w ten sposób druk
jest od razu gotowy do dalszej obróbki. Farby polimeryzujàce wed∏ug
systemu rodnikowego mogà byç tak˝e utrwalane strumieniem elektronów.
Farby UV rodnikowe ze wzgl´du na obecnoÊç w nadmiarze fotoinicjatorów nie mogà byç stosowane do drukowania opakowaƒ majàcych
bezpoÊredni kontakt ze Êrodkami spo˝ywczymi (rys. 4.4-4.5).
Farby utrwalane UV rodnikowe produkowane sà g∏ownie do drukowania zwojowego typograficznego (etykiety i opakowania mi´kkie, pude∏ka
do automatycznego pakowania), arkuszowego offsetowego, offsetowego
zwojowego do drukowania formularzy bez koƒca, fleksograficznego,
typooffsetowego na pod∏o˝a niech∏onne, sitowego i tamponowego.
4.4.3.2. Utrwalanie
promieniowaniem
UV wed∏ug
mechanizmu
kationowego
Utrwalanie kationowe zachodzi nie tylko pod wp∏ywem promieniowania UV. Do zapoczàtkowania reakcji niezb´dna jest pewna iloÊç energii
cieplnej. Podobnie jak w przypadku farb utrwalanych wed∏ug systemu
rodnikowego tak i w przypadku utrwalania kationowego spoiwo farb
sk∏ada si´ z nienasyconej ˝ywicy , alkoholi wielowodorotlenowych lub
polialkoholi i fotoinicjatora. W charakterze ˝ywic nienasyconych w tym
przypadku stosowane sà najcz´Êciej cykloalifatyczne ˝ywice epoksydowe.
Stosowane fotoinicjatory majà zupe∏nie innà budow´. Ich zadaniem jest
wydzielenie pod wp∏ywem promieniowania UV kwasów (kationów).
Kwasy te oddzia∏ywujà na spoiwo i zapoczàtkowywujà polimeryzacj´.

Rys. 4.4. Schematyczny proces utrwalania promieniowaniem UV farb rodnikowych.

Rys. 4.5. Promiennik UV.
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Reakcja kationowa choç tak˝e przebiega w u∏amku sekundy jest wolniejsza
od reakcji rodnikowej.
Inhibitorem rekcji kationowej utrwalania promieniowaniem spoiwa
farb i lakierów UV jest woda. W zwiàzku z tym nie ma farb offsetowych
utrwalanych kationowo.
Farby kationowe utrwalane UV sà dopuszczone do drukowania
opakowaƒ majàcych bezpoÊredni kontakt ze Êrodkami spo˝ywczymi. Farby
UV utrwalane kationowo produkowane sà g∏ównie do drukowania
zwojowego typograficznego i fleksograficznego.
Na poczàtku 2000 roku stwierdzono, ˝e w przypadku stosowania jako
fotoinicjatora benzofenonu wydziela si´ podczas reakcji fotoutwardzania
benzen. W zwiàzku z powy˝szym na prawie pól roku zaprzestano
produkcji farb utrwalanych promieniowaniem UV wg mechanizmu
kationowego. Po tym czasie zosta∏y znalezione inne fotoincjatory, które sà
bezpieczne. Niestety produkcja farb jest minimalna z tego wzgl´du,
˝e farby z zastosowaniem nowego fotoinicjatora sà 2-3 razy dro˝sze
od farb z benzofenonem jako fotoinicjatorem.
4.4.4. Utrwalanie
strumieniem
elektronów
Farby utrwalane promieniowaniem UV polimeryzujàce wed∏ug
mechanizmu rodnikowego mogà byç równie˝ utwardzane strumieniem
elektronów. Proces ten bywa bardzo cz´sto nieprawid∏owo nazywany
utrwalaniem promieniowaniem elektronowym. Farby, które podawane
sà procesowi suszenia przy pomocy strumienia elektronów nie muszà
zawieraç w swoim sk∏adzie fotoinicjatora. Energia jakà niesie ze sobà strumieƒ elektronów odpowiada w zasadzie energii promieniowania
rentgenowskiego (promieniowania X), bàdê energii dalekiego nadfioletu.
Zaabsorbowanie energii o takiej wartoÊci zapoczàtkowywuje reakcje
polimeryzacji bez koniecznoÊci stosowania fotoinicjatorów. System ten jest
znacznie dro˝szy od rodnikowego systemu UV. Farby utrwalane strumieniem elektronów nie zawierajàce fotoinicjatorów mogà byç stosowane
do drukowania opakowaƒ majàcych bezpoÊredni kontakt ze Êrodkami
spo˝ywczymi (rys. 4.6-4.7).

Rys. 4.6. Mechanizm utrwalania farb strumieniem elektronów.

Rys. 4.7. Suszarka emitujàca strumieƒ elektronów.

4.5. Utrwalanie
przez
termoutwardzanie
(piecowo)
Farby termoutwardzalne stosowane sà do drukowania na blasze
technikà offsetowà oraz na kszta∏tkach z metalu lub tworzyw sztucznych
zadrukowywanych w technice sitowej i niekiedy typooffsetowej. Ich utrwalanie odbywa si´ w piecach, w szerokim przedziale temperatur, najcz´Êciej
120-130°C albo 150-160°C, zale˝nie od u˝ytej ˝ywicy. Charakter ˝ywicy
decyduje równie˝ o czasie wypalania, który mo˝e wynosiç nawet kilka
minut. Stosowane sà tak˝e farby offsetowe na blach´ wymagajàce
do utwardzenia temperatur´ oko∏o 260°C, tworzà one pokrycia o bardzo
wysokiej odpornoÊci.
Powa˝nym problemem utrwalania piecowego sà pary rozpuszczalników i gazowe produkty powstajàce w znacznych iloÊciach podczas wypalania. Odprowadzane do atmosfery stanowià znaczne zagro˝enie dla
Êrodowiska naturalnego. Ich spalanie u wylotu instalacji wyciàgowej daje
rezultat po∏owiczny, a usuwanie przy pomocy absorbentów jest kosztowne. W zwiàzku z tym farby termoutwardzalne na blach´ wypierane sà przez
farby utrwalane promieniowaniem UV. Nie mniej nie da si´ ich ca∏kowicie
wyeliminowaç.
4.6. Utrwalanie
wilgocià
W sk∏ad farb utrwalanych wilgocià wchodzi jako spoiwo glikolowy
roztwór nierozpuszczalnej w wodzie ˝ywicy. W chwili zadrukowania takà
farbà papieru higroskopijny glikol absorbuje wilgoç z powietrza i papieru.
Nast´puje wytràcenie ˝ywicy, która jest nierozpuszczalna w mieszaninie
glikol - woda. Wytràcona ˝ywica wià˝e pigment; nast´puje utrwalenie
farby. Wilgocià utrwalane sà farby typograficzne i typooffsetowe
stosowane do zadrukowywania opakowaƒ papierowych Êrodków
spo˝ywczych. Produkowane sà dwie odmiany tych farb:
- farby, którym do zwiàzania si´ z papierem wystarcza wilgoç w nim
zawarta,
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- farby wymagajàce nadmuchiwania parà wodnà w celu wytworzenia
utrwalonej b∏onki.
Obydwie odmiany sà bezwonne; stàd szczególna ich przydatnoÊç do
drukowania opakowaƒ. Ich odpornoÊç na Êcieranie jest zazwyczaj niewielka. Sà wra˝liwe na wilgoç i pozbawione po∏ysku.
4.7. Inne metody
utrwalania farb
Farby ciek∏e dwusk∏adnikowe: wkl´s∏odrukowe, fleksograficzne i sitodrukowe bardzo cz´sto sà utrwalane przez utwardzenie zastosowanej
˝ywicy utwardzaczem. Sà to farby rozpuszczalnikowe, w zwiàzku z tym
w pierwszym, etapie musi nastàpiç odparowanie rozpuszczalnika,
a nast´pnie reakcja chemoutwardzenia. Jednym ze sk∏adników w tym przypadku jest ˝ywica reaktywna majàca wolne grupy funkcyjne wchodzàce
w reakcj´ z aktywnymi grupami utwardzacza. Drugim sk∏adnikiem farby
jest utwardzacz, który nale˝y dodaç do farby przed jej wlaniem do
ka∏amarza maszyny. W temperaturze pokojowej reakcja polimeryzacji
˝ywicy wskutek dzia∏ania na ˝ywic´ utwardzacza jest wolna. Proces
suszenia czyni jà bardzo szybkà. Wed∏ug tego mechanizmu utrwalajà si´
farby wkl´s∏odrukowe i fleksograficzne na bazie ˝ywic poliuretanowych
czy te˝ farby sitodrukowe na bazie ˝ywic epoksydowych.
Stosowane sà równie˝ farby sitodrukowe (g∏ównie do drukowania
na szkle) i farby wkl´s∏odrukowe, które nanoszone sà na pod∏o˝e
w podwy˝szonej temperaturze, a ich utrwalenie nast´puje wskutek
obni˝enia temperatury. Tego rodzaju farby wymagajà ogrzewanego
zespo∏u farbowego i ogrzewanych form. Jako spoiwo stosuje si´ specjalne
kompozycje topników i ˝ywic, wosków i parafiny.
Farby typu „heat-set“ zamiast utrwalania otwartym p∏omieniem lub
strumieniem goràcego powietrza mogà byç utrwalane dielektrycznie.
Utrwalanie dielektryczne jest ∏agodniejsze od dwóch poprzednich. Zasada
utrwalania dielektrycznego wykorzystuje fakt, ˝e czàsteczki polarne,
umieszczone w zmiennym polu elektrycznym, przemieszczajà si´ zgodnie
z cz´stotliwoÊcià zmian kierunku tego pola. W wyniku tarcia wywo∏anego
ruchem dipoli nast´puje podwy˝szenie temperatury, która z kolei powoduje odparowanie rozpuszczalnika, co w konsekwencji prowadzi do utrwalenia farby.
Przedstawione w tym rozdziale metody utrwalania farb nie wyczerpujà
wszystkich znanych w praktyce przypadków.

5. W∏aÊciwoÊci farb
drukowych

Farby drukowe sà charakteryzowane przez zespó∏ cech fizykochemicznych decydujàcych o prawid∏owym przebiegu procesu drukowania oraz
o jakoÊci i w∏aÊciwoÊciach u˝ytkowych odbitek (druków). Zespó∏ cech fizykochemicznych mo˝na podzieliç na dwie podstawowe grupy:
1) w∏aÊciwoÊci farby wp∏ywajàce na przebieg procesu drukowania,
tzw. w∏aÊciwoÊci drukowe;
2) w∏aÊciwoÊci farby charakteryzujàce w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe druków
(tj. w∏aÊciwoÊci warstwy farby utrwalonej na odbitce).
Podzia∏ ten jest podzia∏em umownym, gdy˝ nie mo˝na dokonaç ostrego rozgraniczenia mi´dzy wp∏ywem niektórych w∏aÊciwoÊci wp∏ywajàcych
na przebieg procesu drukowania (np. lepkoÊç), a brakiem ich wp∏ywu
na w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe odbitki.
Do w∏aÊciwoÊci wp∏ywajàcych na przebieg procesu drukowania mo˝na
zaliczyç: stopieƒ utarcia farb, w∏aÊciwoÊci reologiczne (oraz ich pochodne,
takie jak: intensywnoÊç obracania si´ farby w ka∏amarzu, sk∏onnoÊç do
pylenia, sk∏onnoÊç do emulgowania) oraz pH farb. Sk∏onnoÊç do pylenia
i emulgowania oraz intensywnoÊç obracania si´ farby w ka∏amarzu wyst´pujà g∏ównie w przypadku farb mazistych i bardzo cz´sto nazywane
sà w∏aÊciwoÊciami technologicznymi farb.
Do grupy charakteryzujàcej w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe druków zalicza si´:
w∏aÊciwoÊci optyczne druków i wszelkie w∏aÊciwoÊci odpornoÊciowe druków, np. na Êcieranie, na Êwiat∏o i na inne czynniki chemiczne i fizyczne.
Nale˝y przy tym rozró˝niç w∏aÊciwoÊci druków od w∏aÊciwoÊci utrwalonej
farby drukowej. Ró˝nica mi´dzy w∏aÊciwoÊciami farby charakteryzujàcymi
w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe druków, a w∏aÊciwoÊciami utrwalonej warstwy farby
polega na tym, ˝e w∏aÊciwoÊci farby, które charakteryzujà w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowe odbitki (druku) sà okreÊlane dla odbitek wykonanych maszynowo (tj. na danej maszynie drukujàcej), a w∏aÊciwoÊci zaschni´tej warstwy
farby dla odbitek standardowych o ÊciÊle okreÊlonych gruboÊciach farby.
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Poni˝ej podano gruboÊci warstwy farby w stanie nieutrwalonym, które
muszà mieç odbitki standardowe do badania w∏aÊciwoÊci utrwalonej
na danym pod∏o˝u warstwy farby:
- do farb typograficznych i offsetowych 2,5 - 3,0 µm,
- do farb wkl´s∏odrukowych i fleksograficznych 6,0 µm,
- do farb sitodrukowych 30 - 50 µm.
Metodyki oznaczania w∏aÊciwoÊci utrwalonej warstwy farby i druku
sà takie same - ró˝na jest natomiast gruboÊç na∏o˝onej warstwy farby,
co prowadzi oczywiÊcie do uzyskania ró˝nych wyników.
5.1. Stopieƒ
utarcia farb
Stopieƒ utarcia farb mówi nam o stopniu zdyspergowania pigmentu
lub laki w spoiwie. Farba drukowa, aby mog∏a byç stosowana do drukowania, musi byç dyspersjà o ÊciÊle okreÊlonej (w zale˝noÊci od stosowanej
techniki drukowania) wielkoÊci czàstek pigmentu lub laki. Odpowiedni
dobór spoiwa do pigmentu czy te˝ laki musi zapewniaç dobre utarcie
pigmentu. W rezultacie procesu ucierania pigmentu w spoiwie otrzymuje
si´ odpowiednià dyspersj´.
Czàstki pigmentu lub laki majà sk∏onnoÊç do tworzenia w spoiwie
aglomeratów (po∏àczenia trwa∏e) oraz flokulantów (po∏àczenia nietrwa∏e).
Pozostanie tych po∏àczeƒ prowadzi do zmniejszenia stopnia zdyspergowania farby, a w efekcie koƒcowym mo˝e wp∏ywaç na zmian´ w∏aÊciwoÊci
drukowych i powodowaç zak∏ócenia w procesie drukowania. Farby o nieodpowiednim stopniu utarcia nale˝y poddaç przed u˝yciem ponownemu
utarciu lub wymieniç na inne o odpowiednim stopniu utarcia.
5.2. W∏aÊciwoÊci
reologiczne farb
drukowych
Reologia jest naukà o odkszta∏ceniu i przep∏ywie materii. Jej przedmiotem sà ruchy jednych elementów cia∏a wzgl´dem drugich (tj. odkszta∏cenia), a nie jego ruchy jako ca∏oÊç.
Najwi´kszy wp∏yw na cechy u˝ytkowe farb majà takie w∏aÊciwoÊci
reologiczne jak: lepkoÊç, granica p∏yni´cia, tiksotropia, tack, wskaênik
rozlewu, konsystencja, lejnoÊç, krótkoÊç. Wiele z tych w∏aÊciwoÊci zale˝y
dla danego rodzaju farby - od rodzaju u˝ytego pigmentu (lub laki),
jego koncentracji, dyspersji, od typu ˝ywic i rozpuszczalników.
5.2.1. LepkoÊç
farb drukowych.
LepkoÊcià nazywamy t´ w∏aÊciwoÊç p∏ynu (cieczy lub gazu), która
sprawia, ˝e przy zmianie kszta∏tu wyst´puje w p∏ynie napr´˝enie styczne,
wykazujàce proporcjonalnoÊç do pr´dkoÊci (szybkoÊç Êcinania) zmiany
kszta∏tu.
W przypadku cieczy lepkoÊç jest w∏aÊciwoÊcià polegajàcà na stawianiu oporu
przy przesuwaniu laminarnym i nie przyspieszonym dwóch graniczàcych

ze sobà warstewek cieczy (rys.5.1). Je˝eli dwie warstewki cieczy
w odleg∏oÊci y od siebie o powierzchni A, ka˝da pod dzia∏aniem si∏y F
przesuwa si´ wzgl´dem siebie z szybkoÊcià v, to wewnàtrz tej cieczy
wytwarza si´ opór, który jest tarciem wewn´trznym cieczy (F) okreÊlonym
prawem Newtona:

Rys. 5.1. Model lepkoÊci dynamicznej.

F = h A yv

(5.1)

w którym:
A - powierzchnia warstwy cieczy,
v - pr´dkoÊç przesuwania warstwy cieczy,
y - odleg∏oÊç warstw ruchomych,
h - wspó∏czynnik wartoÊci dynamicznej, okreÊlajàce tarcie wewn´trzne
cieczy, gdy A = 1m2 i yv = 1s-1.
Stosunek si∏y F do powierzchni A nazywany jest napr´˝eniem stycznym
(Êcinajàcym) i oznaczany przez T:
N
T = AF m
2

(5.2)

Stosunek v do y nazywany jest szybkoÊcià Êcinania i oznaczany jest
przez D:
D = yv [s-1]

(5.3)

Napr´˝enie statyczne jest proporcjonalne do szybkoÊci Êcinania i lepkoÊci
dynamicznej (zwanej dalej w skrócie lepkoÊcià).
T=hD
stàd
h = T/D lub h = T

(5.4)
dy
dv

(5.5)

Krzywa p∏yni´cia, czyli zale˝noÊç D = f(T) (tzw. reogram) dla cieczy
newtonowskich (tj. tych cieczy, które spe∏niajà prawo Newtona) jest linià
prostà wychodzàcà z uk∏adu wspó∏rz´dnych. Ciecze podlegajàce temu
prawu charakteryzujà dwie cechy (rys. 5.2.)
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Rys. 5.2. Wykresy ilustrujàce zale˝noÊç mi´dzy lepkoÊcià, napr´˝eniem stycznym
i szybkoÊcià Êcinania dla cieczy newtonowskich.

• ciecz zaczyna p∏ynàç nawet wtedy, gdy napr´˝enia styczne sà
ekstremalnie ma∏e;
• wspó∏czynnik lepkoÊci jest niezale˝ny od napr´˝enia stycznego (Êcinajàcego). Jest on tylko funkcjà temperatury i ciÊnienia.
Wspó∏czynnik lepkoÊci h maleje ze wzrostem temperatury cieczy.
Przyj´to go mierzyç w temperaturze 20°C i przy ciÊnieniu 1,01325 10-1 MPa.
W przypadku farb b´dàcych cieczami newtonowskimi wystarczy pojedynczy pomiar napr´˝enia statycznego i odpowiadajàcy mu gradient
pr´dkoÊci, aby wyznaczyç lepkoÊç. Jednostkà lepkoÊci dynamicznej jest
paskalosekunda (1 Pa·s = 1 N·s/m2).Tylko nieliczne farby fleksograficzne
i wkl´s∏odrukowe przy ma∏ej koncentracji ˝ywicy i barwid∏a w roztworze
rozpuszczalnika lub (i) rozcieƒczalnika mogà byç cieczami newtonowskimi.
Do pomiaru lepkoÊci stosowane sà przyrzàdy zwane wiskozymetrami.
Majà one ró˝nà konstrukcj´. Do pomiaru lepkoÊci farb ciek∏ych stosowane
sà najcz´Êciej kubki wyp∏ywowe. W Europie najcz´Êciej stosowany jest
kubek Forda o obj´toÊci 100 ml i Êrednicy wyp∏ywu 4 mm (mogà byç
stosowane równie˝ inne Êrednice otworu wyp∏ywowego: 2, 3 lub 6 mm).
Kubek Forda to cylindryczne naczynie przechodzàce w dolnej cz´Êci
w sto˝ek Êci´ty. Czas wyp∏ywu jest wprost proporcjonalny do lepkoÊci
wyp∏ywajàcej farby. W zwiàzku z tym lepkoÊç farb ciek∏ych okreÊlana jest
najcz´Êciej w sekundach. Sam pomiar jest bardzo prosty i polega
na zmierzeniu czasu wyp∏ywu 100 ml farby; mo˝na go stosowaç
w warunkach produkcyjnych. Najcz´Êciej do drukowania stosowane
sà farby wkl´s∏odrukowe i fleksograficzne o lepkoÊci 16 - 30 s wg kubka
Forda o Æ 4 mm.
Farby drukowe z nielicznymi opisanymi powy˝ej wyjàtkami nale˝à do
cieczy nie newtonowskich (wyjàtek stanowià farby po uplastycznieniu).
LepkoÊç farb drukowych zale˝y od gradientu pr´dkoÊci Êcinania oraz
od wielkoÊci napr´˝enia stycznego. W zale˝noÊci od charakterystyki krzywej
D = f(T) ciecze nienewtonowskie dzielimy na*:
- idealnie plastyczne,
- pseudoplastyczne,
* Istnieje równie˝ inny podzia∏ cieczy nienewtonowskich na: reostabilne (szybkoÊç Êcinania jest funkcjà napr´˝enia stycznego,
nie zale˝y od czasu Êcinania), reologicznie niestabilne (szybkoÊç Êcinania jest funkcjà napr´˝enia stycznego i czasu jego trwania)
i spr´˝ystolepkie.

- dylatancyjne,
- lepkospr´˝yste.
Cechy farb b´dàcych cieczami nienewtonowskimi, które sà nieraz
bardzo z∏o˝onymi uk∏adami dyspersyjnymi sà rezultatem oddzia∏ywania
wielu czynników, jak: kszta∏t i rozmiar czàstek fazy rozproszonej,
ich solwatacja przez oÊrodek rozpraszajàcy, obecnoÊç na nich ∏adunku
elektrycznego, a zw∏aszcza st´˝enie czàstek cia∏a sta∏ego w cieczy.
Ciecze idealnie plastyczne charakteryzuje lepkoÊç A pozorna (h = T/D),
zmniejszajàca si´ ze wzrostem D lub T. Nast´puje to tylko do okreÊlonej
wartoÊci t, zwanej granicà p∏yni´cia. Ciecz zaczyna p∏ynàç wówczas, gdy
napr´˝enie styczne osiàgnie pewnà, charakterystycznà dla danej cieczy
wartoÊç granicy p∏yni´cia. Po przekroczeniu granicy p∏yni´cia gradient
pr´dkoÊci roÊnie proporcjonalnie do napr´˝enia Êcinajàcego pomniejszonego o wartoÊç granicy p∏yni´cia (rys. 5.3).

Rys. 5.3. Krzywa p∏yni´cia cieczy idealnie plastycznej.

hr=

T - T0
D

= const

(5.6)

gdzie
hr - lepkoÊç plastyczna; jest to odwrotnoÊç gradientu napr´˝enia
stycznego wyznaczonego z zale˝noÊci D = f(T) lub gradient napr´˝enia
stycznego wyznaczony z zale˝noÊci T = f(D) dla substancji idealnie plastycznej. Jednostkà jest Pa·s.
Do cieczy idealnie plastycznych mo˝na zaliczyç farby gazetowe.
Ciecze pseudoplastyczne charakteryzuje spadek lepkoÊci pozornej
ze wzrostem D lub T. Funkcja D = f(T) ma postaç linii prostej tylko dla
wi´kszych napr´˝eƒ stycznych. Granicznej wartoÊci cotangensa kàta
nachylenia krzywej p∏yni´cia odpowiada lepkoÊç przy pr´dkoÊci Êcinania
nieskoƒczenie du˝ej h° (rys. 5.4). WielkoÊç h° jest wspó∏czynnikiem
lepkoÊci plastycznej przy du˝ych szybkoÊciach, a wi´c takich jakie wyst´pujà
na maszynie drukujàcej. Do grupy cieczy pseudoplastycznych nale˝y
wi´kszoÊç farb typograficznych i offsetowych, przeznaczonych g∏ównie
do drukowania na maszynach arkuszowych.
Ciecze dylatancyjne charakteryzujà si´ wzrostem lepkoÊci pozornej
h = T/D ze wzrostem szybkoÊci Êcinania lub napr´˝enia Êcinajàcego
(rys. 5.5). Fakt ten mo˝na najprawdopodobniej wyjaÊniç przez wytworzenie si´ podczas p∏yni´cia pewnych struktur wià˝àcych. Tego typu ciecz nie
ma odpowiedników wÊród farb drukowych.
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Rys. 5.4. Krzywa p∏yni´cia cieczy
pseudoplastycznej.

Rys. 5.5. Krzywa p∏yni´cia cieczy
dylatacyjnych.

Ciecze lepkospr´˝yste ∏àczà w sobie cechy cieczy lepliwej (doskona∏ej)
Newtona i cia∏a spr´˝ystego Hooke’a. Napr´˝enia styczne wywo∏ujà wi´c
w nich zarówno przep∏yw jak i odkszta∏cenie spr´˝yste.
O ile w dalszej cz´Êci ksià˝ki b´dzie mowa o lepkoÊci farb bez ich
bli˝szego okreÊlenia, to nale˝y przez to poj´cie rozumieç lepkoÊç plastycznà.
Cieczami lepkospr´˝ystymi sà pewne grupy farb offsetowych o wysokiej
lepkoÊci. Zale˝noÊç D = f(T) dla tych farb wykazuje anomalie charakterystyczne dla p∏yni´cia cieczy lepkospr´˝ystych. Du˝à grup´ farb drukowych
offsetowych i typograficznych stanowià ciecze, których lepkoÊç zale˝y
nie tylko od gradientu pr´dkoÊci, ale równie˝ od czasu Êcinania.
Farby te wykazujà zjawisko tiksotropii. Tiksotropia jest to izotermiczna
odwracalna przemiana ˝elu w zol, przebiegajàca pod wp∏ywem czynników
mechanicznych.
5.2.2. Tiksotropia
farb drukowych.
Termin tiksotropia pochodzi od greckich s∏ów: tixis - poruszaç lub
wstrzàsaç oraz trepo - obracaç lub zmieniaç. Termin ten zosta∏ wprowadzony dla okreÊlenia charakterystycznych w∏aÊciwoÊci pewnych uk∏adów
koloidalnych. Zol takiego uk∏adu pozostawiony w spoczynku zestala si´
w ˝el, który pod wp∏ywem wstrzàsów mo˝e byç znowu przeprowadzony
w p∏ynny zol. W miar´ rozwoju badaƒ nad uk∏adami reologicznie niestabilnymi znaczenie terminu tiksotropia zosta∏o rozszerzone. Terminem tym
okreÊla si´ obecnie ka˝dy proces, w którym - wskutek niszczenia
wewn´trznej struktury uk∏adu - nast´puje izotermiczne zmniejszenie si´
tarcia wewn´trznego p∏ynu z up∏ywem czasu Êcinania, jak równie˝ dostatecznie wolny (dajàcy si´ zmieniç w czasie) powrót do pierwotnej konsystencji w czasie spoczynku.
Poj´cie tiksotropii nie obejmuje natomiast zjawiska nieodwracalnego
zmniejszenia si´ tarcia wewn´trznego w czasie Êcinania, wywo∏anego
rzeczywistà destrukcjà czàstek lub czàsteczek (np. skracanie ∏aƒcuchów
polimerów).
Farba drukowa jest najcz´Êciej dwufazowym uk∏adem dyspersyjnym
cia∏a sta∏ego, jakim jest pigment lub laka w ciek∏ym spoiwie.

Drobiny pigmentu lub laki ∏àczà si´ ze sobà tworzàc trwa∏e agregaty.
Agregaty te ∏àczà si´ w taki sposób, ˝e mi´dzy wiàzaniami pojawiajà si´
równie˝ drobiny spoiwa. W efekcie tego powstaje doÊç sztywna solwatacyjna struktura farby. Trwa∏oÊç tej struktury zale˝y od rodzaju pigmentu
(lub laki) i spoiwa. Jest ona równie˝ zwiàzana z polarnoÊcià grup
funkcyjnych pigmentu (lub laki) i spoiwa oraz zale˝y od iloÊci powsta∏ych
wiàzaƒ, tzn. od koncentracji pigmentu (lub laki) i jego stopnia dyspersji.
Np. czàsteczki sadzy majà du˝à sk∏onnoÊç do tworzenia trwa∏ych struktur
solwatacyjnych, natomiast b∏´kit Milori czy te˝ bia∏e pigmenty nieorganiczne praktycznie nie tworzà takich struktur. Trwa∏oÊç solwatacyjnej struktury
farby nie jest zbyt du˝a. Wystarczy farb´ energicznie zamieszaç, aby
z postaci twardej (sztywnej) przekszta∏ciç w bardziej plastycznà. Gdy takà
„uplastycznionà“ farb´ (zol) pozostawi si´ w bezruchu, nastàpi odbudowanie struktury i powróci ona do stanu pierwotnego (˝elu). Ta w∏aÊciwoÊç
farby (przechodzenie z jednej struktury w drugà przy sta∏ej temperaturze)
jest zwana tiksotropià farby drukowej.
Tiksotropia jest przyczynà zmian lepkoÊci farby. Przy ma∏ych napr´˝eniach Êcinajàcych nie nast´puje zniszczenie struktury farby - ma ona
lepkoÊç maksymalnà. Gdy napr´˝enie Êcinajàce wzrasta, lepkoÊç farby
maleje. Nast´puje stopniowe rozbijanie struktury agregatów, a w koƒcowym etapie ca∏kowite jej zniszczenie. Taki stan farby ca∏kowicie uplastycznionej (wolnej od struktury) charakteryzuje sta∏a lepkoÊç minimalna.
Na wykresie p∏yni´cia farby (rys. 5.6), który ilustruje zale˝noÊç D = f(T)
mo˝na wyodr´bniç trzy podstawowe odcinki (przedstawiony rysunek ma
charakter poglàdowy):
I - odcinek maksymalnej sta∏ej lepkoÊci, który odpowiada farbie
z nie naruszonà strukturà;
II - odcinek zmniejszajàcej si´ lepkoÊci, który odpowiada sta∏emu niszczeniu struktury farby;
III - odcinek minimalnej sta∏ej lepkoÊci, który odpowiada ca∏kowitemu
zniszczeniu struktury farby.

Rys. 5.6. Krzywa p∏yni´cia farby

Rys. 5.7. Zmiany lepkoÊci pod wp∏ywem
napr´˝enia Êcinajàcego

Zmiany lepkoÊci pod wp∏ywem napr´˝enia stycznego przedstawiono
na rysunku 5.7. Farba uplastyczniona, tj. z ca∏kowicie zniszczonà strukturà,
spe∏nia prawo Newtona.
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W zwiàzku z tym:
h = T/D

(5.7)

Rys. 5.8. Krzywa p∏yni´cia farb wykazujàcych zjawisko tiksotropii.

Na rysunku 5.8 przedstawiono krzywà p∏yni´cia farb wykazujàcych
zjawisko tiksotropii. Ma ona bardzo charakterystyczny kszta∏t. Cz´Êç krzywej uzyskana dla farb przy zwi´kszeniu gradientu pr´dkoÊci nie pokrywa si´
z cz´Êcià krzywej obrazujàcà zmniejszenie gradientu pr´dkoÊci. Krzywa
p∏yni´cia farb tiksotropowych tworzy tzw. p´tl´ histerezy.
5.2.3. LepkoÊç
kinetyczna
(umowna) farb
ciek∏ych
LepkoÊç kinetycznà (zwanà równie˝ kinematycznà) okreÊla si´ jako
stosunek lepkoÊci dynamicznej (h) do g´stoÊci cieczy (r) oznaczonych w tej
samej temperaturze i wyra˝ajàcych si´ równaniem
v=h/r

(5.8)

w którym:
h - lepkoÊç dynamiczna, Pa·s
r - g´stoÊç farby kg/m3
Jednostkà lepkoÊci kinetycznej jest m2/s.
Przy laminarnym przep∏ywie (wyp∏ywie) cieczy (farb ciek∏ych) czas
wyp∏ywu farb z naczynia o okreÊlonej Êrednicy wyp∏ywu jest proporcjonalny do lepkoÊci kinetycznej. Na rysunku 5.9 przedstawiono takà zale˝noÊç
dla kubka Forda o Êrednicy otworu 4 mm. LepkoÊç kinetycznà mierzy si´
jako czas wyp∏ywu farby.

Rys. 5.9. Krzywa czasu wyp∏ywu.

Rys. 5.10. LepkoÊciomierz (kubek) wyp∏ywowy Forda.

Zakres stosowania tego lepkoÊciomierza to 12 - 200 s (w tym przedziale jest prostoliniowa zale˝noÊç lepkoÊci kinetycznej do czasu wyp∏ywu
farby).
Farby rozpuszczalnikowe i wodorozcieƒczalne (tak˝e wodne) produkowane sà jako tzw. koncentrat czyli majà one wy˝szà lepkoÊç ni˝ lepkoÊç
robocza. W przypadku tych farb do oznaczania lepkoÊci stosowane
sà kubki wyp∏ywowe i lepkoÊç jest podawana jako czas wyp∏ywu farby
w sekundach przy okreÊlonej Êrednicy wyp∏ywu. Istnieje wiele ró˝nych
kubków wyp∏ywowych. W Polsce najbardziej rozpowszechniony jest kubek
Forda o Æ 4 mm (nie nale˝y go myliç z kubkiem Æ 4 mm wg DIN
gdy˝ jest to kubek Frikmara i ma innà budow´ ni˝ kubek Forda).
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Rysunek 5.10 przedstawia kubek Forda. W tabeli 5.1 przedstawiono
najcz´Êciej stosowane kubki do pomiaru lepkoÊci farb p∏ynnych wraz z ich
wizerunkami i równowa˝nymi czasami wyp∏ywu.

Tabela 5.1 Najcz´Êciej stosowane kubki wyp∏ywowe do pomiaru lepkoÊci farb ciek∏ych.

W drukarni poprzez dodawanie rozpuszczalnika lub/i rozcieƒczalnika
farby muszà zostaç doprowadzone do ˝àdanej lepkoÊci drukowania.
Dla farb pigmentowych do drukowania pod∏o˝y niech∏onnych (folie)
zaleca si´ stosowanie farb o lepkoÊci wg Forda Æ 4 mm 23-34 s (Frikmar
Æ 4 20-30 s).
Przy drukowaniu na pod∏o˝ach wsiàkliwych lepkoÊç farb powinna byç
nieco ni˝sza 19-28 s (Frikmar Æ 4 18-25 s).
LepkoÊç farb fleksograficznych, a co za tym idzie czas wyp∏ywu z kubka
Forda (i innych) jest zale˝na od temperatury. Przy wzroÊcie temperatury
lepkoÊç maleje. W zale˝noÊci od zastosowanego pigmentu i Êrodka
wià˝àcego wp∏yw temperatury na lepkoÊç jest silniejszy lub s∏abszy.
Kierujàc si´ tà zale˝noÊcià nale˝y pami´taç, ˝e pomiaru lepkoÊci nie nale˝y
wykonywaç od razu po dostarczeniu farby z magazynu, a dopiero po zrównaniu si´ temperatury pojemnika z farbà z temperaturà drukarni (hali
maszyn).
LepkoÊç zimnych farb silnie spada podczas ich ogrzewania. W uk∏adzie
pneumatycznym maszyny pomiaru lepkoÊci mo˝na dokonaç po oko∏o
15 minutach od uruchomienia pomp.
W przedziale temperatur 150C-180C lepkoÊç pigmentowych farb
wodorozcieƒczalnych i poliamidowych ze spadkiem temperatury

z 180C do 150C, silnie wzrasta gdy do ich produkcji zosta∏y u˝yte
pigmenty organiczne. Farby o tych samych spoiwach, przy zastosowaniu
pigmentów nieorganicznych bia∏ych wykazujà podobny efekt ale
w przedziale temperatur 120C-140C.
Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e dodatek niewielkich iloÊci rozpuszczalnika
(wody z dodatkiem etanolu) w przypadku farb wodorozcieƒczalnych
powoduje znaczne obni˝enie lepkoÊci.
Przy zastosowaniu farb fleksograficznych nale˝y przestrzegaç zaleceƒ
producenta odnoÊnie lepkoÊci roboczej. Jest ona zwykle ró˝na nie tylko
przy drukowaniu rastrowym i kreskowym danego typu farb, ale tak˝e
w zale˝noÊci od tego czy stosowane sà wa∏ki anilox z raklem czy te˝ wa∏ki
bez rakla. Tak˝e farby wykonane na ró˝nych spoiwach mogà mieç
zak∏adanà ró˝nà lepkoÊç roboczà.
5.2.4. Tack farb
mazistych
Tack (termin angielski, brak odpowiednika w j´zyku polskim) okreÊlany
jest jako ogó∏ w∏aÊciwoÊci adhezyjno-kohezyjnych farb drukowych, klejów
i innych cieczy o podobnym charakterze reologicznym.
Tack farby drukowej zwiàzany jest z podatnoÊcià podzia∏u warstwy
farby w uk∏adzie farbowym oraz do podzia∏u farby przy jej przenoszeniu
na form´ drukowà i z formy na pod∏o˝e. Nale˝y wyró˝niç tutaj dwa
zjawiska sk∏adajàce si´ na tack farby: adhezj´ farby do powierzchni, z którà
si´ ona styka, i opór, jaki stawia warstwa farby podczas jej podzia∏u
pomi´dzy dwie powierzchnie. Tack ma istotne znaczenie dla farb
mazistych.
Tack uto˝samiany jest bardzo cz´sto ze spójnoÊcià, ciàgliwoÊcià lub
kleistoÊcià farby. Takie uto˝samianie jest znacznym uproszczeniem i sp∏yca
zakres tego poj´cia. Od wielkoÊci tacku zale˝y rozcieranie i przenoszenie
farby w uk∏adzie farbowym, nadawanie farby na form´ drukowà i jej
przenoszenie z formy na papier (lub na inne pod∏o˝e). Farba o ma∏ym tacku
nie obraca si´ w ka∏amarzu farbowym, przechodzàc na powierzchni´
wa∏ków farbowych zachowuje si´ jak plastyczny smar, tj. nie dzieli si´ i nie
przechodzi na dolne wa∏ki farbowe, a powoduje jedynie ich poÊlizg.
W przypadku farb typograficznych i offsetowych adhezja do pod∏o˝a
zawsze przewy˝sza ich kohezj´. Dlatego te˝ przy rozcieraniu i nadawaniu
farby na form´ i przy przenoszeniu jej na papier rozerwanie farby zachodzi
w jej warstwie. Si∏y kohezji farb drukowych jako cia∏ p∏ynnych lub mazistych
sà niewielkie. Analiza procesów hydrodynamicznych zachodzàcych
w warstwie farby rozcieranej wa∏kiem wskazuje, ˝e w ka˝dym jej punkcie
powstajà napr´˝enia normalne P(X) i styczne F(X) (rys. 5.11).
Wypadkowa sk∏adowych pionowych tworzy si∏´ uniesienia Y przeciwdzia∏ajàcà naciskowi wa∏ka q i zapewniajàcà szczelin´ niezb´dnà do przechodzenia farby. Wypadkowa sk∏adowych poziomych charakteryzuje opór
wynikajàcy z oddzia∏ywaƒ adhezyjno-kohezyjnych okreÊlanych mianem
tacku, przeciwdzia∏ajàcy sile ciàgnàcej Q. Oddzia∏ywanie si∏ FX , PX i Q
powoduje obrót wa∏ka.
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Rys. 5.11. Rozk∏ad si∏ przy toczeniu walca po p∏aszczyênie pokrytej farbà.

Przybli˝one rozwiàzanie problemu hydrodynamicznego przedstawionego na powy˝szym rysunku opisuje wzór
Q = 1,5 x (hwR)0,75·( Rh )0.75·q0,25

(5.9)

gdzie:
Q - tack farby [N·m2]
h - lepkoÊç farby [Pa·s]
w - pr´dkoÊç kàtowa wa∏ka
R - promieƒ wa∏ka [m]
h - gruboÊç warstwy farby [m]
q - si∏a nacisku wa∏ka [N].
Wprowadzenie funkcjonalnej zale˝noÊci tacku od lepkoÊci farby
i szybkoÊci obrotu wa∏ka zgodne jest z danymi doÊwiadczalnymi. DoÊwiadczalnie stwierdzono, ˝e wartoÊç tacku nie jest sta∏a, zale˝y ona od
pr´dkoÊci rozrywania warstwy farby (tj. od pr´dkoÊci obracajàcych si´
wa∏ków). Im wi´ksza szybkoÊç, tym wy˝szy tack. Tack farby obni˝a si´
równie˝ przez dodatek do farby rozpuszczalnika lub rozcieƒczalnika
o wysokiej temperaturze wrzenia, dodatek olejów, wosków i past
woskowych (rys. 5.12, rys.5.13). Tack farby jest mierzony za pomocà
specjalnie do tego celu skonstruowanych przyrzàdów zwanych tackometrami. Przyrzàdy te sk∏adajà si´ z obracajàcych si´ wa∏ków, mi´dzy którymi
rozrywana jest warstwa farby. Mierzona jest si∏a lub praca rozerwania
warstwy farby przy okreÊlonej temperaturze w funkcji pr´dkoÊci obracajàcych si´ wa∏ków. Pomiary sà z regu∏y poÊrednie i tackometry wskazujà
wartoÊç tacku w swoich umownych jednostkach, które ze wzgl´du
na poÊredni charakter pomiaru nie majà sensu fizycznego (np. nie jest to
pomiar si∏y ani pracy, mimo i˝ przypisywane sà im jednostki si∏y lub pracy).

Rys. 5.12. Wp∏yw temperatury na wartoÊç
tacku farb offsetowych arkuszowych

Rys. 5.13. Wp∏yw pokostu i pasty skracajàcej na wartoÊç tacku

Ka˝da z konstrukcji tackometrów pozwala na pomiar tacku w kontrolowanych warunkach:
- pr´dkoÊç podzia∏u farby (odpowiadajàcej pr´dkoÊci drukowania równej
5 - 30 tys. obr./h),
- gruboÊç warstwy farby,
- temperatury.
W∏aÊciwoÊci drukowe farb sà lepiej charakteryzowane przez zmiany
wartoÊci tacku w czasie mierzenia przy wzrastajàcej pr´dkoÊci podzia∏u
warstwy farby, wp∏ywajà one bowiem na prawid∏owy przebieg procesu
przenoszenia farby, jej stabilnoÊç na maszynie i intensywnoÊç pylenia oraz
na zrywanie powierzchni papieru (lub innego pod∏o˝a).
Z regu∏y im wy˝szy tack, tym lepsza farba. Jednak˝e przy zbyt wysokim
tacku mo˝e nastàpiç zrywanie powierzchni pod∏o˝a (papieru), zw∏aszcza
gdy ma on zbyt niskà spoistoÊç powierzchni. Jak ju˝ wspomniano w tym
rozdziale, rozcieranie, podzia∏ i przenoszenie farby oraz jej obracanie si´
w ka∏amarzu farbowym jest uzale˝nione od tacku farby. Je˝eli jest on zbyt
niski, to farba nie b´dzie obraca∏a si´ w ka∏amarzu, nie b´dzie rozcierana,
dzielona i przenoszona - czyli b´dzie nieprzydatna do drukowania.
StabilnoÊç farby podczas drukowania jest uzale˝niona od zmian tacku
w czasie. Jest ona tym ni˝sza, im mniejsza jest wartoÊç przyrostu tacku.
Tack farby wp∏ywa równie˝ na jej intensywnoÊç pylenia, co wià˝e si´
z wp∏ywem adhezji farby na sk∏onnoÊç do tworzenia d∏ugich nitek
przy podziale warstwy farby pomi´dzy wa∏kami farbowymi (rys. 5.14).
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Rys. 5.14. Schematyczny podzia∏ farby mi´dzy wa∏kami farbowymi: a) powstawanie nitek
d∏ugich (farba pyli), b) powstawanie nitek krótkich (farba nie pyli).

Im ni˝szy tack, tym zwykle wy˝sza intensywnoÊç pylenia farby. Ni˝szà
sk∏onnoÊç do pylenia majà farby drukowe o du˝ej tiksotropii (o du˝ym
spadku lepkoÊci pod wp∏ywem si∏ Êcinajàcych). Jest to zwiàzane z obecnoÊcià stosunkowo trwa∏ej struktury solwatacyjnej farby, która nie sprzyja
tworzeniu d∏ugich, cienkich nitek. W celu wyeliminowania zjawiska pylenia,
nale˝a∏oby produkowaç farby o du˝ej tiksotropii. Konieczny jest w tej
sprawie kompromis, gdy˝ takie farby mniej intensywnie obracajà si´
w ka∏amarzu co powoduje nierównomierne ich przechodzenie przez duktor.
Przy drukowaniu cztero-(triadà) lub trójbarwnym mokro na mokro tack
i lepkoÊç kolejno nak∏adanych farb powinny stopniowo zmniejszaç si´
w miar´ nak∏adania kolejnych farb.
Tack w przypadku farb offsetowych decyduje tak˝e o sk∏onnoÊci farb
do emulgowania. Farba o najni˝szym tacku lub o najwi´kszym spadku
tacku w czasie b´dzie mia∏a najwi´kszà sk∏onnoÊç do emulgowania, czyli
b´dzie tworzy∏a niestabilnà emulsj´ typu woda w oleju (farbie) zawierajàcà
du˝y procent wody, która to emulsja b´dzie niestabilna w czasie. B´dzie
nast´powa∏o jej rozwarstwienie, co z kolei b´dzie powodowa∏o zak∏ócenia
lub nawet niemo˝noÊç drukowania. Farby o wy˝szym tacku b´dà tworzy∏y
emulsje stabilne.
5.2.5.
IntensywnoÊç
obracania si´ farby
w ka∏amarzu
Jest to typowy umowny parametr technologiczny. Parametr ten
w sposób umowny opisuje zachowanie si´ farby mazistej w ka∏amarzu
maszyny drukujàcej, a w szczególnoÊci jej zdolnoÊç do obracania si´ i przechodzenia przez duktor. Je˝eli mamy farby przygotowane na tym samym
spoiwie i ich intensywnoÊç obracania si´ w ka∏amarzu jest niewielka
to zwykle charakteryzujà si´ one niskimi wartoÊciami lepkoÊci plastycznej
i wysokimi wartoÊciami granic p∏yni´cia.
Farby, które dobrze obracajà si´ w ka∏amarzu i dobrze przechodzà
przez duktor, charakteryzujà si´ wysokà lepkoÊcià plastycznà i wysokà
wartoÊcià granicy p∏yni´cia (wysokà wartoÊcià napr´˝enia Êcinajàcego)

lub niskà lepkoÊcià plastycznà i niskà wartoÊcià granicy p∏yni´cia (niskà
wartoÊcià napr´˝enia Êcinajàcego). Stosunek granicznej wartoÊci
napr´˝enia Êcinajàcego, przy której dana farba zaczyna p∏ynàç i jej lepkoÊci
plastycznej okreÊlamy jako jej krótkoÊç (S). IntensywnoÊç obracania si´
danej farby mazistej w ka∏amarzu przewa˝nie maleje ze wzrostem wartoÊci
jej krótkoÊci.
5.2.6.
Konsystencja,
lejnoÊç
i krótkoÊç farb
Konsystencja to opór, jaki stawia ciecz newtonowska przy dzia∏aniu na
nià si∏ odkszta∏cajàcych. Konsystencja w przypadku cieczy newtonowskich
odpowiada lepkoÊci, natomiast w przypadku cieczy nienewtonowskich,
w tym i farb drukowych, jest to poj´cie z∏o˝one i trudne do jednoznacznego okreÊlenia. Konsystencja farb drukowych jest wypadkowà takich
w∏aÊciwoÊci, jak lepkoÊç, tiksotropia, plastycznoÊç, napi´cie powierzchniowe, tack. Konsystencja jest najcz´Êciej okreÊlana przez sposób sp∏ywania
farby drukowej ze szpachli. Farba ta mo˝e wyciàgnàç si´ w d∏ugà lub
krótkà nitk´, mo˝e Êciekaç ze szpachli szybko (s∏aba lub lejna) albo bardzo
wolno (mocna). Charakteryzujàc konsystencj´ farby mo˝na wyró˝niç cztery
skrajne przypadki:
- farba krótka s∏aba - konsystencja bardzo s∏aba,
- farba d∏uga, s∏aba - konsystencja s∏aba,
- farba krótka, mocna - konsystencja normalna,
- farba d∏uga, mocna - konsystencja mocna.
LejnoÊç farby okreÊlana jest jako odwrotnoÊç lepkoÊci.
KrótkoÊç farby (S) jest to stosunek wartoÊci granicznego napr´˝enia
Êcinajàcego, przy którym farba zaczyna p∏ynàç do jej lepkoÊci plastycznej.
OkreÊla on mo˝liwoÊç wyciàgni´cia farby w d∏ugà nitk´. Farby
o najwy˝szych wartoÊciach krótkoÊci wykazujà bardzo intensywne pylenie.
Przedstawione powy˝ej terminy sà cz´sto u˝ywane w j´zyku
potocznym, dlatego te˝ okreÊlono, co one oznaczajà.
5.3. W∏aÊciwoÊci
optyczne farb
i druków
Do w∏aÊciwoÊci optycznych farb i druków zalicza si´ te w∏aÊciwoÊci,
które bada si´ bezpoÊrednio po sporzàdzeniu odbitek w warunkach laboratoryjnych lub te˝ w warunkach produkcyjnych. Do tej grupy w∏aÊciwoÊci
nale˝à: g´stoÊç optyczna, barwa, po∏ysk, intensywnoÊç, krycie i transparentowoÊç, intensywnoÊç barwy i inne. Obiektywna ocena w∏aÊciwoÊci tej
grupy jest mo˝liwa tylko przy zastosowaniu przyrzàdów optycznych takich
jak: densytometry, fotometry lub spektrofotometry. Do badaƒ w∏aÊciwoÊci
optycznych warstwy farby stosuje si´ odbitk´ standardowà wykonanà
na specjalnie do tego celu produkowanym papierze APCO II/II.
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5.3.1. Barwa
Barwa jest to wra˝enie wzrokowe wywo∏ywane przez promieniowanie
elektromagnetyczne o odpowiedniej d∏ugoÊci fali. Dla oka ludzkiego zakres
ten mieÊci si´ w granicach 380 - 780 nm i rozciàga si´ od krótkofalowego
fioletu, poprzez b∏´kity, zieleƒ, ˝ó∏cieƒ - do d∏ugofalowej czerwieni, noszàc
nazw´ Êwiat∏a widzialnego.
Jedna z najbardziej ogólnych definicji barwy mówi, ˝e barwa jest
w∏aÊciwoÊcià przedmiotów materialnych, dzi´ki której rozró˝niamy
je wzrokowo jako np. czerwone, zielone, bràzowe bia∏e itp. Jest to definicja potoczna, z której wynika, ˝e doznawane przez nas wra˝enia barwne
sà zespolone ze spostrzegalnà materià.
Definicja szczegó∏owa mówi nam, ˝e barwa to cecha wra˝enia
wzrokowego (w znaczeniu psychofizjologicznym) lub charakterystyka
promieniowania widzialnego (w znaczeniu psychofizycznym) umo˝liwiajàca obserwatorowi rozró˝nienie dwu cz´Êci pola widzenia o takich samych
wymiarach, kszta∏cie i strukturze, ró˝niàcych si´ sk∏adem widmowym
promieniowania w kierunku obserwacji.
Barwa jako doznanie jest elementarna w procesie percepcji wzrokowej
przedmiotów materialnych, a jej cechy w∏asne zwane atrybutami barwy:
jasnoÊç, kolor i nasycenie sà uwarunkowane w∏aÊciwoÊciami struktur
materialnych tych przedmiotów.
Barwy dzielone sà na barwy achromatyczne i barwy chromatyczne.
Barwa achromatyczna jest to barwa pozbawiona koloru, cz´sto inaczej
zwanego odcieniem, zaÊ barwa chromatyczna to barwa majàca kolor.
Barwy achromatyczne to czerƒ i biel.
Jak wczeÊniej podano, ka˝dà barw´ charakteryzujà jej trzy w∏aÊciwoÊci
zwane atrybutami:
- jasnoÊç, zwana równie˝ jaskrawoÊcià, która jest subiektywnà miarà
poziomu energetycznego promieniowania widzialnego;
- kolor, zwany równie˝ odcieniem, który uzale˝niony jest od d∏ugoÊci
promieniowania monochromatycznego, wywo∏ujàcy wra˝enie barwne;
- nasycenie, zwane równie˝ intensywnoÊcià, okreÊlajàce domieszki barwy
bia∏ej do barwy chromatycznej; od stopnia nasycenia zale˝y intensywnoÊç barwy, mogàca si´ zmieniaç od du˝ej, pe∏nej do s∏abej powodujàcej zabarwienie bledsze, rozcieƒczone.
Poszczególne atrybuty barwy majà nast´pujàce znaczenie:
- jasnoÊç jest tym atrybutem spostrzeganej barwy, dzi´ki któremu
jesteÊmy w stanie wyznaczyç dla jakiejkolwiek barwy chromatycznej
równowa˝nà jej barw´ achromatycznà, podajàc okreÊlenie: barwy
jednakowo jasne, barwy Êciemnione, barwy ciemne, barwa jaÊniejsza,
barwa ciemniejsza;
- kolor jest tym atrybutem spostrzeganej barwy, dzi´ki któremu
rozró˝niamy barw´: niebieskà, ˝ó∏tà, zielonà, czerwonà, bràzowà,
fioletowà itp.;
- nasycenie jest atrybutem spostrzeganej barwy, dzi´ki któremu jesteÊmy
w stanie dokonaç rozró˝nienia wÊród barw tego samego koloru i tej

samej jasnoÊci, podajàc okreÊlenia: barwa szarawa, barwa w∏aÊciwa
w kolorze, barwa mocna, barwa ˝ywa, barwa mniej lub wi´cej
nasycona kolorem (nasycenie nazywane jest równie˝ intensywnoÊcià).
Zagadnienia barw dotyczà w naszym konkretnym przypadku farb
drukowych (druków) i surowców stosowanych do ich wyrobu (g∏ównie
barwide∏).
W mowie potocznej wyrazy barwa lub kolor sà cz´sto u˝ywane
w znaczeniu poj´ç przeciwnych do bia∏e, czarne lub szare. Przymiotnik
barwne lub kolorowe znaczy zazwyczaj, ˝e barwa jest chromatyczna.
Widzenie barw. Oko ludzkie zbudowane jest podobnie jak kamera
aparatu fotograficznego. Ekranem w oku, na który pada obraz jest
Êwiat∏oczu∏a siatkówka sk∏adajàca si´ z kilku warstw. Jednà z nich jest
warstwa w∏ókien nerwu wzrokowego. W∏ókna te zakoƒczone
sà Êwiat∏oczu∏ymi komórkami wyd∏u˝onego kszta∏tu, tzw. pr´cikami i czopkami. Pr´ciki sà wra˝liwe na s∏abe oÊwietlenie, ale nie rozró˝niajà barw.
Czopki wymagajà silniejszego oÊwietlenia, za ich pomocà rozró˝niamy
barwy. Dzia∏anie na czopki danych barwnych Êwiate∏, odbitych na przyk∏ad
od orygina∏u nazywamy podnietà. Sà trzy rodzaje czopków, z których
ka˝dy jest czu∏y na inny zakres promieniowania widma Êwiat∏a bia∏ego.
Naturalne Êwiat∏o s∏oneczne, Êwiat∏o ˝arówek lub lampy ∏ukowej daje
wra˝enie wzrokowe okreÊlane jako Êwiat∏o bia∏e. Âwiat∏o to nie jest
jednorodne (monochromatyczne). Mo˝na je rozszczepiç przepuszczajàc
przez pryzmat lub wàskà szczelin´. Ulega ono rozszczepieniu i odchyleniu
w postaci wst´gi o barwach t´czy. Jest to tzw. widmo (spektrum) Êwiat∏a
bia∏ego. W widmie tym sà widoczne ró˝ne wiàzki barwne w nast´pujàcej
kolejnoÊci: czerwona, pomaraƒczowa, oran˝, ˝ó∏ta, zielona, niebieska,
indygo, fioletowa. Ka˝dej z tych barw odpowiada okreÊlona d∏ugoÊç fali
w granicach od oko∏o 380 nm dla barwy fioletowej do oko∏o 780 nm dla
barwy czerwonej.
Zjawisko widma powstaje wskutek tego, ˝e Êwiat∏o bia∏e jest mieszaninà ró˝nych barw, majàcych ró˝ne wspó∏czynniki za∏amania w szkle i innych
oÊrodkach przezroczystych. Najsilniej za∏amuje si´ Êwiat∏o fioletowe,
najs∏abiej czerwone. Âwiat∏o bia∏e rozszczepione mo˝na zebraç za pomocà
drugiego pryzmatu z powrotem w wiàzk´ bia∏à, co oznacza, ˝e rozszczepienie wiàzki bia∏ej przez pryzmat jest rozszczepieniem ostatecznym.
Na rysunku 5.15 przedstawiono schemat rozszczepienia Êwiat∏a
bia∏ego za pomocà pryzmatu podajàc 7 barw widma. W rzeczywistoÊci
barw, a zasadzie ich kolorów (odcieni), jest w widmie znacznie wi´cej,
gdy˝ ka˝dej liczbie zawartej mi´dzy 380 - 780 nm odpowiada okreÊlona
barwa. Normalne oko ludzkie jest w stanie rozró˝niç w widmie Êwiat∏a
bia∏ego oko∏o 100 odcieni (kolorów) barw. Wszelkie wi´c podzia∏y na 3, 6,
7, 8, 9, lub 11 barw podstawowych sà zupe∏nie dowolne. Âwiat∏o
odpowiadajàce okreÊlonej d∏ugoÊci fal, np. 400 nm, nazywamy Êwiat∏em
monochromatycznym. Barwy odpowiadajàce takiemu Êwiat∏u spotykamy
bardzo rzadko. Najcz´Êciej barwy, jakie widzimy w naturze, sà w mniejszym
lub wi´kszym stopniu barwami z∏o˝onymi z doÊç szerokich zakresów
promieniowania (rys 5.16 str. 185).
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Rys. 5.15. Schemat rozszczepienia Êwiat∏a.

WÊród barw widma Êwiat∏a bia∏ego nie wyst´puje barwa purpurowa
powstajàca ze zmieszania dwóch skrajnych barw: fioletowej i czerwonej,
gdy widmo liniowe przekszta∏cimy w widmo w kszta∏cie ko∏a barw lub gdy
rzutujemy na ekran dwa widma jedno po drugim stykajàce si´ ze sobà.
Poza granicà 380 nm znajduje si´ obszar promieniowania nadfioletowego o mniejszej d∏ugoÊci fal, których oko nie odbiera. To samo dotyczy
promieniowania o wi´kszej d∏ugoÊci fal, znajdujàcego si´ poza granicà
780 nm i zwanego promieniowaniem podczerwonym. Dostrzegalna wi´c
dla oka cz´Êç promieniowania stanowi tylko niewielki odcinek obszaru fal
elektromagnetycznych w granicach od oko∏o 380 nm do oko∏o 780 nm.
Âwiat∏o wypromieniowane przez cia∏a sta∏e i p∏ynne ma widmo ciàg∏e,
w których poszczególne barwy przechodzà jedna w drugà bez wyraênych
granic. Cia∏a gazowe i pary pobudzone do Êwiecenia wysy∏ajà tylko
niektóre promienie - na ekranie otrzymujemy wówczas obraz wàskich
w kszta∏cie linijek barwnych, jest to tzw. widmo liniowe. W widmach
gazów wyst´pujà równie˝ tzw. widma pasmowe w postaci zag´szczonych
linii widmowych. Pasma takie majà zwykle jasnà kraw´dê. JasnoÊç ta
zmniejsza si´ stopniowo ku Êrodkowi.
Jak ju˝ wspomniano, w oku wyst´pujà trzy rodzaje czopków, z których
ka˝dy jest czu∏y na inny zakres promieniowania widma Êwiat∏a bia∏ego.
Wed∏ug teorii Younga i Helmholza pierwszy rodzaj czopków czu∏y jest na
wiàzk´ Êwietlnà fioletowà (lub niebieskà), drugi na - zielonà, a trzeci na czerwonà. Trzy zakresy Êwietlne pozwalajà na rozró˝nianie przez cz∏owieka
oko∏o miliona barw. Te trzy zakresy barwnych bodêców Êwietlnych nazywane sà barwami podstawowymi w addycji. Zakres czu∏oÊci czopków nie
jest monochromatyczny. Czopki sà czu∏e na doÊç szeroki zakres

promieniowania. Najcz´Êciej przyjmuje si´, ˝e czopki wra˝liwe na
promieniowanie fioletowe sà czu∏e na promieniowanie zakresu
400 - 500 nm, drugi rodzaj czopków jest czu∏y na promieniowanie zielone,
które odpowiada promieniowaniu o zakresie 500 - 600 nm, zaÊ trzeci
rodzaj czopków - na promieniowanie czerwone, tj. o d∏ugoÊci fal Êwietlnych 600 - 700 nm. I w∏aÊnie ten zakres odpowiadajàcy trzem zakresom
czopków tj. od 400 do 700 nm przyjmowany jest najcz´Êciej jako zakres
promieniowania widzialnego w przyrzàdach mierzàcych barw´. W zwiàzku
z tym mo˝na si´ bardzo cz´sto spotkaç ze stwierdzeniem, ˝e zakres
promieniowania widzialnego to 400 - 700 nm. Jest to spowodowane tym,
˝e wzgl´dna widzialnoÊç zakresu 380 do 400 nm i zakresu 700 do 780 nm
jest niewielka i mo˝na jà pominàç. W zwiàzku z tym przyrzàdy pomiarowe
stosowane w poligrafii dla pomiarów barwy pos∏ugujà si´ zakresem
od 400 do 700 nm.
Addytywne mieszanie barw. Je˝eli trzy grupy czopków doznajà
jednakowych podniet w postaci trzech podstawowych barw, albo inaczej
mówiàc, je˝eli zmieszamy trzy barwne wiàzki Êwiat∏a o odpowiednim
sk∏adzie jakoÊciowym i iloÊciowym, to otrzymamy Êwiat∏o bia∏e. Je˝eli taka
podnieta b´dzie dostatecznie du˝a, Êwiat∏o b´dzie ÊciÊle bia∏e, je˝eli s∏aba
- to Êwiat∏o b´dzie szare. Otrzymane barwy szare mo˝na uszeregowaç
w ciàg liniowych stopni szaroÊci w postaci tzw. ciàg∏ej i stopniowej skali
szaroÊci. Im s∏absza b´dzie podnieta, tym ciemniejsza b´dzie barwa. Barwa
bia∏a i barwy szare a˝ do czerni, jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, nazywane
sà barwami achromatycznymi.
Je˝eli przewa˝a podnieta jednej lub dwu grup czopków, to wówczas
otrzymuje si´ wra˝enie barwy.
Przy dodawaniu (addycji) barwnych Êwiate∏ nat´˝enie Êwiat∏a
(okreÊlane wizualnie) b´dzie si´ zwi´ksza∏o przy dodawaniu ka˝dej
nast´pnej wiàzki barwnej. Âwiat∏o bia∏e mo˝na otrzymaç ∏àczàc
promieniowania wszystkich barw t´czy lub te˝ barw dope∏niajàcych.
Wycofujàc z widma Êwiat∏a bia∏ego np. promieniowanie o barwie
czerwonej otrzyma si´ promieniowanie o barwie zielononiebieskiej. Takich
par barw istnieje wiele. Po zmieszaniu Êwiate∏ o barwie czerwonej
i zielononiebieskiej powstanie znowu Êwiat∏o bia∏e. Barwa zielononiebieska
jest w stosunku do czerwonej barwà dope∏niajàcà do bieli. Taka para barw
nosi nazw´ barw dope∏niajàcych. Najprostsze z nich tworzà pary barw
dope∏niajàcych:
fioletowa
- zielono˝ó∏ta
niebieska
- pomaraƒczowa
niebieskozielona
- czerwona
zielona
- purpurowa
zielono˝ó∏ta
- fioletowa
pomaraƒczowa
- niebieska
czerwona
- zielononiebieska
purpurowa
- zielona.
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Âwiat∏o bia∏e mo˝na równie˝ zsyntezowaç z trzech odpowiednio
dobranych zakresów promieniowania, a mianowicie: czerwonego,
niebieskiego i zielonego. Taka trójka barw stanowi system trójchromatyczny
i umo˝liwia w wyniku zmian proporcji sk∏adników, otrzymanie wszystkich
barw widma oraz bieli (rys.5.17 str. 185).
Do tej pory zajmowaliÊmy si´ mieszaniem bodêców Êwietlnych. Jest to
mieszanie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widma
widzialnego. W przypadku farb drukowych lub ich sk∏adników mamy
doczynienia z mieszaniem cia∏ materialnych barwnych, które jest zupe∏nie
innym zjawiskiem i podlega innym prawom. Promienie Êwietlne sà pewnà
formà energii, dodajàc je do siebie sumuje si´ energi´ przez nie reprezentowanà. Dwie lub wi´cej fal ∏àczy si´ zatem w Êwiat∏o o wi´kszej energii
ni˝ ta, jakà mia∏y wyst´pujàc pojedynczo. W miar´ wzrostu iloÊci
sk∏adników nat´˝enie Êwiat∏a wzrasta dochodzàc do bia∏ego odznaczajàcego si´ najwi´kszà jasnoÊcià. W tym przypadku zachodzi sumowanie,
czyli addycja energii promienistych.
Mieszanie cia∏ barwnych (farb drukowych). Odbywa si´ wprawdzie
te˝ przez dodawanie, ale tylko materii, a nie energii (promieniowania).
Optyczny przebieg tego zjawiska jest zupe∏nie inny - Êwiat∏o po zetkni´ciu
si´ z materià ulega cz´Êciowo odbiciu, cz´Êciowo poch∏oni´ciu. JeÊli jakaÊ
powierzchnia poch∏ania nieznacznie, lecz równomiernie promieniowanie
wszystkich d∏ugoÊci fal Êwiat∏a bia∏ego (np. Êwie˝y Ênieg) okreÊla si´ jà jako
bia∏à. Kiedy cia∏o zaabsorbuje promieniowanie tylko pewnej d∏ugoÊci fal,
promieni tych brakuje w Êwietle odbitym, a cia∏o przybiera barw´ dope∏niajàcà do barwy promieniowania zaabsorbowanego. W przypadku gdyby
owa powierzchnia zosta∏a oÊwietlona promieniowaniem jednobarwnym
i to w∏aÊnie promieniowanie absorbowa∏a, wydawa∏aby si´ nam czarna.
Równie˝ czarnà barw´ przybiera substancja oÊwietlona Êwiat∏em bia∏ym,
poch∏aniajàca równomiernie i w bardzo du˝ym stopniu jego sk∏adniki.
Jako szarà okreÊla si´ powierzchni´ poch∏aniajàcà równomiernie padajàce
na nià Êwiat∏o bia∏e, lecz w niedu˝ym stopniu.
Cia∏a materialne refleksyjne, czyli nieprzezroczyste zawdzi´czajà swà
barw´ poch∏oni´ciu cz´Êci padajàcego na nie promieniowania i odbiciu
pozosta∏ego spektrum. Przyjmujà one barw´ promieniowania dope∏niajàcego do poch∏oni´tego, czyli odbitego. Cia∏a przezroczyste (inaczej zwane
transparentowymi) zawdzi´czajà swà barw´ promieniowaniu, które przez
siebie przepuszczajà. W tym przypadku przyjmujà barw´ promieniowania
przez nie przechodzàcego.
Energia promieni odbitych od mieszaniny cia∏ ró˝nobarwnych ma
mniejszà wartoÊç ni˝ energia promieni odbitych przez ka˝dy ze sk∏adników.
Zachodzi tu bowiem odejmowanie, czyli substrakcja energii. W miar´ przybywania substancji rozmaicie zabarwionych, np. podczas mieszania farb
drukowych o ró˝nych barwach zachodzi wygaszanie fal pewnych d∏ugoÊci.
Ze wzgl´du na fakt, ˝e w wyniku substrakcji ubywa Êwiat∏a, barwy stajà
si´ mniej ˝ywe, a˝ przy okreÊlonej mieszaninie cia∏ barwnych przechodzà
w czerƒ (rys. 5.18 str. 185). Pojawienie si´ czerni dowodzi braku promieni

Êwietlnych odbitych. Wynika stàd regu∏a: im wi´cej ró˝nobarwnych
sk∏adników, np. farb drukowych, dodaje si´ do mieszaniny, tym s∏absze
b´dzie promieniowanie od niej odbite. Dobierajàc ˝àdanà barw´ farby
drukowej, trzeba staraç si´ uzyskaç jà z jak najmniejszej liczby farb, gdy˝
tylko tym sposobem uzyska si´ farb´ o barwie ˝ywej i o odpowiedniej
jasnoÊci. Nale˝y tak post´powaç, aby przez zmieszanie dwu,
a w wyjàtkowych wypadkach trzech farb, uzyskaç farb´ o po˝àdanej
barwie zgodnej z barwà (kolorem) wzorca.
Mieszanie farb drukowych b´dàcych materià barwnà po∏àczone jest
z substrakcjà Êwiat∏a. Zjawisko substrakcji Êwiat∏a jest dla reprodukcji
poligraficznej wielobarwnej bardzo wa˝ne, gdy˝ proces mieszania
addytwnego zachodzi np. przy widzeniu barw, natomiast wszystkie
procesy reprodukcji poligraficznej barwnej odbywajà si´ metodà
substrakcji.
Przy dodawaniu Êwiate∏ barwnych, barwy: czerwona, zielona i niebieska (niebieskofioletowa) nazywane sà podstawowymi w addycji, zaÊ barwy:
˝ó∏ta, purpurowa (zwana równie˝ magentà) i niebieskozielona (zwana
równie˝ cyjanowà) sà w substrakcji barw nazywane podstawowymi barwami substrakcji, normalnymi lub pierwszorz´dowymi. Tworzà one razem
triad´ barw. Farby o tych barwach po nadrukowaniu na siebie dajà barw´
czarnà. Natomiast barwy: pomaraƒczowa, zielona i fioletowa, powsta∏e
ze zmieszania ze sobà dwóch kolejnych farb pierwszorz´dowych
w substrakcji, nazywane sà barwami drugorz´dowymi. Barwy powsta∏e
ze zmieszania w ró˝nych proporcjach trzech barw podstawowych substrakcji dajà barwy trzeciorz´dowe tj. o du˝ym stopniu zbrudzenia,
o odcieniach oliwkowych, brunatnych, bràzowych, granatowych, oraz
szaroÊci o ró˝nej jasnoÊci. Barwy trzeciorz´dowe spotyka si´ najcz´Êciej
w przyrodzie i wÊród przedmiotów wytworzonych przez cz∏owieka. Barwy
drugorz´dowe spotyka si´ znacznie rzadziej.
Przez analogi´ do barw w substrakcji, farby drukowe o identycznych
barwach nazywane sà pierwszo-, drugo- i trzeciorz´dowymi. Farby pierwszorz´dowe, tj. ˝ó∏ta, purpurowa i niebieskozielona nazywane sà farbami
triadowymi. Majà one okreÊlone charakterystyki barwne. Czerƒ powsta∏a
w wyniku nak∏adania na siebie tych trzech farb nie ma odpowiedniej intensywnoÊci. Dlatego te˝ do tych trzech farb o okreÊlonej charakterystyce
barwnej (zwanych triadowymi), dodano czwartà farb´ o barwie czerni
neutralnej. Stosujàc te cztery farby mo˝na odtworzyç w reprodukcji
poligraficznej mniej lub bardziej wiernie (dok∏adnie) wszystkie orygina∏y
wielobarwne. Odchylenia barwne od barw otrzymanych na odbitce
drukarskiej wynikajà z niedoskona∏oÊci barwnej farb triadowych. U˝ywajàc
farb triadowych i farby o barwie czerni neutralnej odtwarza si´ w reprodukcji poligraficznej wszelkie orygina∏y wielobarwne w technice drukowania
typograficznego, offsetowego, wkl´s∏ego, fleksograficznego, typooffsetowego i sitowego.
Subiektywny sposób pomiaru barwy. Prosty, porównawczy sposób
oceny barwy polega na sporzàdzeniu odbitki z farby badanej i wzorcowej
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za pomocà szpachli i opisie s∏ownym rozró˝nienia odcienia i czystoÊci
barwy, stwierdzonych w rozproszonym Êwietle dziennym. Barw´ badanej
odbitki ocenia si´ jako odpowiadajàcà wzorcowi, zbli˝onà lub nie
odpowiadajàcà wzorcowi. Bardzo pomocny przy ocenie jest szablon
z czarnego matowego kartonu z dwoma okienkami okràg∏ymi o Êrednicy
2-3 cm. Szablon nak∏ada si´ na odbitk´ w taki sposób, aby w danym
okienku otrzymaç obraz jednej z farb.
Porównywaç barw´ mo˝na tak˝e w kabinie Êwiat∏a dziennego.
Wyposa˝ona jest ona w êród∏o Êwiat∏a i filtry, dajàce na pulpicie sztuczne
Êwiat∏o dzienne. W kabinie Êwiat∏a dziennego porównuje si´ najcz´Êciej
barw´ odbitki nak∏adowej z zaakceptowanym wzorcem, poprzez ustawienie badanych odbitek pod kàtem 450 do pulpitu, na który prostopadle
pada Êwiat∏o. Ró˝nice odcienia i czystoÊci barwy okreÊla si´ s∏ownie.
Barw´ farb mo˝na okreÊlaç w sposób porównawczy stosujàc do tego
celu densytometr. Metoda ta dotyczy obecnie tylko farb triadowych, gdy˝
znanych jest ju˝ wiele przypadków, ˝e farby o kolorach (barwach) specjalnych majà identyczne wyniki pomiaru g´stoÊci optycznej jak farby triadowe. Do tego celu stosuje si´ densytometr dla pod∏o˝y refleksyjnych mierzàcy w Êwietle odbitym, zaÊ dla pod∏o˝y transparentowych densytometr do
Êwiat∏a przechodzàcego. Dokonujàc pomiarów przez poszczególne filtry
densytometrów mo˝na oceniaç barw´ farby (odbitka standardowa o danej
gruboÊci wykonana na papierze APCO II/II) lub odbitki drukarskiej
maszynowej. Pos∏ugujàc si´ podanymi poni˝ej wzorami mo˝na na podstawie mierzonych g´stoÊci optycznych wyliczyç nast´pujàce wielkoÊci:
K - odchylenie odcienia od barwy optymalnej (idealnej), w %,
P - spadek jasnoÊci (zszarzenie), w %,
E - wskaênik intensywnoÊci (zdolnoÊç reprodukowania du˝ej rozpi´toÊci
barw).
K=

a-b
100%
c-b

P = (1 -

E=

a+b
) 100%
2c

2c
100%
a+b

gdzie:
a - Êrednia wartoÊç g´stoÊci optycznej,
b - najmniejsza wartoÊç g´stoÊci optycznej,
c - najwi´ksza wartoÊç g´stoÊci optycznej.

(5.10)

(5.11)

(5.12)

WartoÊci a, b, c, uzyskuje si´ przez pomiar g´stoÊci optycznej danej
barwy przy odpowiednich filtrach:
Tabela 5.2

Barwa
˚ó∏ta
Magenta
Cyjanowa

czerwony
b
b
c

Filtr
zielony
a
c
a

niebieski
c
a
b

Obiektywny sposób pomiaru barwy. SpoÊród kilku metod mierzenia
barwy do okreÊlania barwy farb i odbitek przyj´to system CIE L* a* b*.
W tym systemie barwna ma trzy osie g∏ówne prostopad∏e do siebie
(rys. 5.19 str. 185). W jednej p∏aszczyênie le˝à osie a* i b*. Na ich przeci´ciu znajduje si´ punkt achromatyczny (nie majàcy koloru). Im barwa ma
wyrazistszy odcieƒ, tym dalej le˝y od punktu achromatycznego.
W zale˝noÊci od odcienia barwa mo˝e mieç wartoÊç a* dodatnià (odcieƒ
czerwony) lub ujemnà (odcieƒ zielony) oraz wartoÊç b* dodatnià (odcieƒ
˝ó∏ty) lub ujemnà (odcieƒ niebieski). Trzecià osià jest oÊ L* prostopad∏a
do p∏aszczyzny a*, b*. OkreÊla ona jasnoÊç barwy i ma wartoÊç „0“ dla
idealnej czerni i 100 dla powierzchni, która ca∏kowicie odbija padajàce
Êwiat∏o przy wszystkich d∏ugoÊciach fal. Pomiary sà wykonywane dla
zakresu fal 400 - 700 nm.
Wspó∏rz´dne L* a* b* wylicza si´ ze sk∏adowych trójchromatycznych
X, Y, Z dla iluminanta (êród∏a Êwiat∏a) D65 i obserwatora dodatkowego,
którego pole widzenia obejmuje kàt 10° (D65/10°), wg poni˝szych wzorów:
L* = 116(Y/Y0)1/3 - 16

(5.13)

a* = 500[(X/X0)1/3 - (Y/Y0)1/3]

(5.14)

b* = 200[(Y/Y0)1/3 - (Z/Z0)1/3]

(5.15)

gdy: X/X0, Y/Y0, Z/Z0>0,01; sk∏adowe X0 = 94,81, Y0 = 100,0,
Z0 = 107,3 okreÊlajà barw´ cia∏a nominalnie bia∏ego oÊwietlonego
luminantem D65/10°.
Ró˝nic´ barwy DE* (badanej farby lub odbitki wzgl´dem wzorca)
wylicza si´ ze wzoru:
DE* = [(DL*)2 + (Da*)2 +(Db*)2]1/2
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(5.16)

Wspó∏czeÊnie przy pomiarze barwy otrzymuje si´ dane wprost
z przyrzàdu bez koniecznoÊci k∏opotliwego przeliczania X, Y, Z, na L* a* b*
i DE*.
Ró˝nica barwy DE* podaje odchylenia od barwy wzorcowej
(za∏o˝onej), w zale˝noÊci od jej wartoÊci ró˝nie jest postrzegana ró˝nica
barw. Gdy mamy:
DE* mi´dzy 0 i 1 - to sà to normalnie niewidoczne odchylenia;
DE* mi´dzy 1 i 2 - bardzo ma∏e odchylenia; rozpoznawalne tylko przez
doÊwiadczonego obserwatora;
DE* mi´dzy 2 i 3,5 - Êrednie odchylenia; rozpoznawalne tak˝e przez
niedoÊwiadczonego obserwatora;
DE* mi´dzy 3,5 i 5 - wyraêne odchylenia;
DE* powy˝ej 5 - du˝e odchylenia.
Zintegrowane systemy barwne . Zintegrowane systemy barwne
pozwalajà na uzyskanie wielokolorowej (bez drukowania wielobarwnego
z form rastrowanych) odbitki drukowej w tej samej kolorystyce, w jakiej
grafik wykona∏ projekt. Odtworzenie projektu normalnymi (nie systemowymi, najcz´Êciej przy pomocy triady) metodami poligraficznymi ciàgle
jeszcze stwarza pewne trudnoÊci wynikajàce przede wszystkim z niskiego
stopnia standaryzacji parametrów materia∏ów stosowanych w ca∏ym
procesie od projektu do gotowego druku.
Szeroki wachlarz materia∏ów tradycyjnie stosowanych przez grafików
do celów projektowych Êwiadczy o ich ró˝norodnoÊci pod wzgl´dem
barwy i daje przes∏anki do wnioskowania, ˝e orygina∏y wykonane
za pomocà tych noÊników barwy b´dà stwarza∏y okreÊlone trudnoÊci przy
drukowaniu. TrudnoÊci te polegajà g∏ownie na koniecznoÊci ka˝dorazowego dorabiania kolorystycznego farby. W dà˝eniu do wyeliminowania tych
niedogodnoÊci powsta∏o na Êwiecie wiele rozwiàzaƒ, w ramach których
znormalizowano pod wzgl´dem kolorystycznym w zintegrowanych
systemach, materia∏y (lub programy komputerowe) do celów graficznych
(projektowych) oraz farby drukowe. Obecnie w Europie stosowane sà dwa
systemy: Pantone, z którego najpopularniejszy jest Pantone Matching
System oraz system HKS. System Pantone ma zasi´g Êwiatowy, HKS jest
systemem stosowanym wy∏àcznie w Europie.
Pantone Matching System. Zintegrowany system barwny obecny
na Êwiatowym rynku od 1963 roku. System opracowany jest dla farb
offsetowych. Podstawà systemu jest wzornik wydrukowany tymi samymi
farbami na papierze niepowlekanym i powlekanym. Liczy on wed∏ug ostatniej wersji 1000 znormalizowanych barw otrzymanych z 12 kolorowych
farb podstawowych plus dwie achromatyczne tj. bia∏a i czarna. Barwy
powstajà poprzez mieszanie farb podstawowych w okreÊlonym stosunku
wagowym. Mo˝na je dobraç samemu lub zleciç mieszalni albo w przypadku du˝ej iloÊci zamówiç w fabryce. W fazie poczàtkowej narz´dziami
grafików by∏y flamastry i areografy a jako materia∏y s∏u˝y∏y barwne folie
samoprzylepne i barwne papiery podk∏adowe. Dzisiaj narz´dziami

sà pantonowskie programy komputerowe. Wszystko co dotychczas
opisano dotyczy drukowania aplowego (tj. p∏aszczyznowego bez u˝ycia
triady), to znaczy, ˝e ka˝dy kolor Systemu Pantone Matching jest
drukowany jednà farbà o tzw. kolorze specjalnym. Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e barwa na papierze niepowlekanym jest ró˝na od barwy tej samej
farby nadrukowanej na papier powlekany. Do drukowania offsetowego
stosowane sà jeszcze dwa inne wzorniki: wzornik barw pastelowych 120
barw i wzornik barw metalicznych 204 barwy. Farby wg systemu Pantone
produkowane sà przez wszystkie liczàce si´ fabryki farb na Êwiecie. Jest to
najbardziej obszerny wzornik barw stosowany do bezrastrowego drukowania offsetowego. Produkowane sà równie˝ i inne rodzaje farb wg barw
systemu Pantone np. fleksograficzne lub wkl´s∏odrukowe. Farby majà
barw´ farb pantonowskich z wyeliminowaniem wp∏ywu pod∏o˝a. W tym
momencie nast´pujà cz´sto nieporozumienia, bo wzornik jest
wydrukowany technikà offsetowà na papierze i odpowiednia farba
pantonowska o tym samym numerze ma innà barw´ nadrukowana np. na
foli´ ni˝ ta, która jest we wzorniku. Firma Pantone produkuje równie˝
programy komputerowe dajàce mo˝liwoÊç odtwarzania barw przy
pomocy triady (CMYK) lub przy pomocy szeÊciu farb podstawowych
(system Hexachrome).
System HKS. Jest to lokalny system europejski stosowany przez dwa
du˝e koncerny produkujàce farby drukowe: firmy Michael Huber i BASF.
Za∏o˝enia systemu HKS sà inne ni˝ Pantone. W przypadku systemu HKS
nast´puje zrównanie barwy na papierze powlekanym i niepowlekanym.
Oznacza to, ˝e farby systemowe majàca ten sam numer we wzorniku,
ale wydrukowane na papierze powlekanym i niepowlekanym majà t´ samà
barw´, wraz z uwzgl´dnieniem wp∏ywu pod∏o˝a, ale za to ró˝ny udzia∏
farb podstawowych, z których zosta∏y wytworzone. Tylko czyste farby
podstawowe sà takie same na papierze powlekanym i niepowlekanym.
System HKS obejmuje tylko 84 barwy dla farb offsetowych. Podstawà
systemu jest 9 farb kolorowych plus dodatkowo bia∏a i czarna. Jest równie˝
przystosowany do farb gazetowych, do drukowania formularzy bez koƒca
i do sitodruku z tym, ˝e w tych wzornikach liczba barw jest znacznie
ograniczona. W przypadku farb gazetowych i sitodrukowych system
obejmuje tylko po 48 farb, zaÊ w przypadku formularzy 50. System HKS
rozpoczyna∏ jako system integrujàcy farby malarskie z drukowymi.
OczywiÊcie do dyspozycji grafików sà tak˝e papiery i folie kolorowe
w barwach HKS zarówno z pe∏nym pokryciem jak i z ró˝nym pokryciem
powierzchni rastrowanych. Obecnie istnieje jeszcze mo˝liwoÊç zastosowania flamastrów w barwach HKS, i oczywiÊcie specjalnego programu
komputerowego, który jest ostatnio najcz´Êciej stosowany.
To, ˝e farby drukowe systemu HKS produkowane sà przez firm´
Michael Huber i BASF nie oznacza, ˝e te dwa koncerny nie produkujà farb
systemu Pantone. Tak si´ sk∏ada, ˝e w tych dwóch firmach produkowane
sà farby drukowe sk∏adajàce si´ na oba wy˝ej opisane systemy.
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5.3.2. Po∏ysk
Po∏ysk farb drukowych po ich utrwaleniu jest w∏aÊciwoÊcià wytworzonej b∏onki farbowej, charakteryzuje jej odblask, a wi´c zdolnoÊç kierunkowego odbijania przez nià Êwiat∏a. Po∏ysk farby zale˝y od stosunku Êwiat∏a
odbitego kierunkowo od powierzchni b∏onki farbowej do Êwiat∏a odbitego
w sposób rozproszony. Im wi´ksza cz´Êç Êwiat∏a odbitego kierunkowo,
tym wi´kszy jest po∏ysk.
W zale˝noÊci od rodzaju druku i przeznaczenia odbitki mogà byç
wykonane farbà z po∏yskiem lub farbà matowà. Po∏ysk odbitki drukowej
mo˝e byç równie˝ realizowany przez laminowanie lub lakierowanie druku.
Farby dajàce po utrwaleniu b∏onk´ farbowà z po∏yskiem stosowane
sà najcz´Êciej do drukowania pod∏o˝y o du˝ej g∏adkoÊci i okreÊlonej
ch∏onnoÊci (np. do papierów powlekanych), gdy˝ pod∏o˝e wp∏ywa na
po∏ysk warstwy farby. Pod∏o˝e o nierównej powierzchni, tj. ma∏ej g∏adkoÊci
i du˝ej ch∏onnoÊci obni˝a po∏ysk warstwy farby.
Bardzo wysoki po∏ysk jest odczuciem zwiàzanym ze zwierciadlanym
odbiciem Êwiat∏a od g∏adkiej powierzchni (np. polerowanych metali, szk∏a
itp.). W przypadku warstw farb drukowych lub lakierów Êwiat∏o odbite
kierunkowo jest bia∏e i nie wchodzi ono w kontakt z barwid∏ami znajdujàcymi si´ w warstwie farby. Natomiast cz´Êç Êwiat∏a, które odbija si´
w sposób rozproszony od warstwy farby jest barwna i przyjmuje barw´
farby (barwid∏a).
W przypadku farby z po∏yskiem wielokrotnie za∏amana cz´Êç Êwiat∏a
rozproszonego w warstwie farby wychodzi z niej jako Êwiat∏o barwne.
W tym przypadku barwne promieniowanie nie ∏àczy si´ z bia∏ym i sprawia
zwi´kszenie nasycenia barwy farby drukowej (rys. 5.20)

Rys. 5.20. Odbicie Êwiat∏a bia∏ego (strza∏ki
ciàg∏e) i rozproszenie promieniowania
barwnego (strza∏ki przerywane) od warstwy farby z po∏yskiem.

Rys. 5.21. Odbicie _Êwiat∏a bia∏ego (strza∏ki
ciàg∏e) i rozproszenie promieniowania
barwnego (strza∏ki przerywane) od matowej warstwy farby.

Natomiast od farby matowej Êwiat∏o odbija si´ w sposób rozproszony,
zarówno Êwiat∏o bia∏e, jak i barwne. Efekt ten powoduje po zmieszaniu si´
promieniowaƒ zjawisko obni˝enia nasycenia barwy farby (rys. 5.21).

Warstwa utrwalonej farby wtedy ma po∏ysk, je˝eli spoiwo pokrywa
czàsteczki pigmentów lub lak w ten sposób, ˝e znajdujà si´ one pod g∏adkà
p∏aszczyznà utrwalonej b∏onki spoiwa. Po∏ysk farb zale˝y nie tylko od
jakoÊci spoiwa, lecz równie˝ od struktury czàstek pigmentów lub lak oraz
od doboru suszki; sk∏ad farby musi uwzgl´dniaç struktur´ pod∏o˝a,
a w szczególnoÊci jego ch∏onnoÊç i po∏ysk.
Pigmenty lub laki stosowane do produkcji farb mazistych z po∏yskiem
powinny mieç Êrednià lub du˝à liczb´ olejowà, byç ∏atwo zwil˝alne przez
spoiwo, ∏atwo ulegaç dyspersji (dobrze ucieraç si´). Flokulanty, tj. luêne
skupiska czàstek, obni˝ajà po∏ysk b∏onki farbowej, wskazany jest dodatek
„ultradrobnych“ czàstek pigmentu lub laki, które zapobiegajà flokulacji.
Nadmiar pigmentu lub laki w farbie obni˝a jej po∏ysk, gdy˝ cz´Êç czàstek
pigmentu lub laki na powierzchni b∏onki nie jest pokryta spoiwem,
co powoduje rozproszenie Êwiat∏a. Do farb z po∏yskiem nie nale˝y
dodawaç pigmentów dajàcych refleks metalizujàcy (bràzowanie). Tylko
nieliczne ˝ywice stosowane do produkcji spoiw dajà b∏onki z po∏yskiem.
Szybkie zestalenie (utrwalenie si´) farb drukowych jest niezb´dne dla
farb z po∏yskiem. Ma to zapobiec wsiàkaniu farby w pod∏o˝e, gdy˝
wsiàkanie obni˝a po∏ysk.
5.3.3. Krycie
i transparentowoÊç farb
drukowych
Krycie farby to parametr charakteryzujàcy wielkoÊç powierzchni w cm2,
którà zdolny jest pokryç 1g farby warstwà o gruboÊci równej kryjàcej.
GruboÊç kryjàca to najmniejsza gruboÊç nie wyschni´tej warstwy farby, przy
której przestaje byç widoczna powierzchnia czarno - bia∏ego kontrastu.
Przy drukowaniu na barwnym pod∏o˝u lub barwnym tle oraz na introligatorskich materia∏ach pokryciowych farba powinna mieç dostateczne
krycie, ˝eby cienka jej warstwa zakrywa∏a pod∏o˝e i tworzy∏a na barwnym
tle ostry i kontrastowy rysunek.
Odwrotnie przy drukowaniu wielobarwnym, kiedy barwy poÊrednie
powstajà z na∏o˝enia na siebie kilku warstw farby o ró˝nej barwie, farby
muszà byç transparentowe.
Krycie i transparentowoÊç farb zale˝à od w∏aÊciwoÊci farb jako uk∏adu
dyspersyjnego. Z regu∏y im bardziej ma∏e czàsteczki pigmentu (laki), tym
wi´ksza transparentowoÊç. ObecnoÊç w farbie du˝ej iloÊci pigmentu lub
laki wywo∏uje wielokrotne za∏amanie i odbicie Êwiat∏a przy jego przejÊciu
wewnàtrz warstwy farby. Je˝eli ró˝nica wspó∏czynników refrakcji pigmentu
(laki) i spoiwa b´dzie du˝a, to Êwiat∏o wewnàtrz warstwy farby za∏amuje
si´ wielokrotnie, odbija si´ równie˝ wielokrotnie i w rezultacie tych zjawisk
rozprasza si´. Nie osiàga ono pod∏o˝a drukowego i wychodzàc z warstwy
farby zmienia kierunek (rys. 5.22) Farba w tym przypadku jest
nieprzezroczysta (kryjàca). Obserwator widzi odbicie promieni Êwietlnych
bez wp∏ywu pod∏o˝a.
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Rys. 5.22. Odbicie Êwiat∏a od powierzchni
farby kryjàcej.

Rys. 5.23. Przebieg promieni Êwietlnych
w warstwie transparentowej farby.

Farba b´dzie transparentowa wtedy, gdy ró˝nica wspó∏czynników
refrakcji pigmentu i spoiwa jest równa lub bliska zeru. Wtedy promienie
Êwietlne odbijajà si´ od pod∏o˝a drukowego i nie zmieniajà swego
kierunku, równie˝ nie rozpraszajà si´ (rys. 5.23). Obserwator widzi promieƒ
Êwietlny, którego barwa okreÊlona jest w∏aÊciwoÊciami optycznymi kolejnych nak∏adanych na siebie warstw farby lub farby i pod∏o˝a. Zwyczajowo
farby okreÊla si´ s∏ownie - farba kryjàca, pó∏kryjàca, transparentowa.
5.3.4. IntensywnoÊç barwy farb

Jest to w∏aÊciwoÊç farb nadajàca im po˝àdane charakterystyki optyczne
(a w ogólnym uj´ciu g´stoÊci optyczne) przy minimalnym ich zu˝yciu.
Z dwóch farb o jednakowej barwie bardziej intensywna b´dzie ta, której
potrzeba mniej do uzyskania jednakowego efektu optycznego (jednakowej
g´stoÊci optycznej). IntensywnoÊç farby ocenia si´ po wzroÊcie g´stoÊci
optycznej odbitki w zale˝noÊci od znajdujàcej si´ na niej iloÊci farby.
Najcz´Êciej stosowana metoda oceny intensywnoÊci polega na porównaniu
standardowo wykonanej odbitki ze wzorcem intensywnoÊci danej barwy.
IntensywnoÊç farby zale˝y przede wszystkim od w∏aÊciwoÊci pigmentu
(lub laki), od jego chemicznej struktury, stopnia dyspersji, a tak˝e od jego
koncentracji w farbie. Zwi´kszenie koncentracji pigmentu lub laki w farbie
mo˝e byç ograniczone przez mo˝liwoÊç utworzenia stabilnego uk∏adu
dyspersyjnego.
IntensywnoÊç barwy odbitek wykonanych tà samà farbà b´dzie ró˝na
w zale˝noÊci od rodzaju u˝ytego pod∏o˝a, jego bia∏oÊci i g∏adkoÊci,
struktury powierzchni i sposobu wiàzania si´ farby z pod∏o˝em.
G´stoÊç optyczna odbitki zale˝y nie tylko od intensywnoÊci farby,
ale tak˝e od jej iloÊci na odbitce, co w pierwszej kolejnoÊci zale˝y od iloÊci
farby przeniesionej na pod∏o˝e podczas drukowania. Oprócz tego g´stoÊç
optyczna odbitki zale˝y tak˝e od ch∏onnoÊci pod∏o˝a. Przyk∏adowo:
podczas drukowania na papierach o wysokiej g∏adkoÊci i o ma∏ej
ch∏onnoÊci potrzeba mniej farby do zape∏nienia mikronierównoÊci papieru
i nadania mu barwy, ni˝ dla papierów o ni˝szej g∏adkoÊci i bardziej
ch∏onnych.

W przypadku odbitek wykonanych farbami triadowymi (do drukowania
czterobarwnego) intensywnoÊç okreÊla si´ na podstawie pomiaru g´stoÊci
optycznej odbitki o okreÊlonej gruboÊci warstwy farby. G´stoÊç optycznà
mierzy si´ w Êwietle odbitym stosujàc filtr dope∏niajàcy do danej barwy,
przy za∏o˝eniu, ˝e stopieƒ remisji pod∏o˝a wynosi 100 % (D - 0,00).
5.4. W∏aÊciwoÊci
u˝ytkowe odbitki
drukarskiej
i druków
Ta grupa w∏aÊciwoÊci farb drukowych obejmuje w∏aÊciwoÊci wykonanych przy ich udziale druków pod kàtem ich zastosowania do ró˝nych
celów. W∏aÊciwoÊci u˝ytkowe druków (odbitek drukarskich), ze wzgl´du na
zaschni´tà na ich powierzchni warstw´ farby, okreÊlane sà przez odpornoÊç
na Êcieranie i Êwiat∏o, zapach i smak przekazywany przez zaschni´tà
warstw´ farby, odpornoÊç na alkalia, kwasy i rozpuszczalniki organiczne
oraz sk∏onnoÊç do blockingu. Sà to najcz´Êciej stawiane wymagania
u˝ytkowe. Niektóre rodzaje farb, jak np. farby stosowane do drukowania
os∏onek w´dliniarskich, muszà byç odporne na warunki sterylizacji lub/i
w´dzenia (tj. temperatur´, gotowanie, parzenie itp.)
Zastosowanie druków (wzgl´dnie odbitek) drukarskich do konkretnego
celu lub dalszej obróbki wymaga zazwyczaj odpowiednich w∏aÊciwoÊci
utrwalonej warstwy farby na konkretnym pod∏o˝u. W zwiàzku
z powy˝szym w∏aÊciwoÊci te zwane potocznie u˝ytkowymi oceniane sà
poprzez badanie odbitki lub druku. W przypadku badania warstwy
zaschni´tej farby na odbitce oceny dokonuje si´ na odbitkach standardowych wykonanych w znormalizowany sposób. Te same w∏aÊciwoÊci mo˝na
oceniç na gotowym druku wykonanym na maszynie produkcyjnej.
W pierwszym przypadku badamy warstw´ zaschni´tej farby, zaÊ w drugim
druk.
Wi´kszoÊç wymagaƒ stawianych zaschni´tej warstwie farby narzucana
jest przez stosowanie zadrukowanych pod∏o˝y w charakterze opakowaƒ
lub materia∏ów opakowaniowych albo przez dalszà ich obróbk´ uszlachetniajàcà. Dotyczà one wi´c w∏aÊciwoÊci odbitki drukarskiej lub druku.
Wi´kszoÊç produktów przemys∏u poligraficznego jest nara˝ona
na Êcieranie . Dotyczy to szczególnie ró˝nego rodzaju opakowaƒ
z nadrukiem, które nara˝one sà na Êcieranie nie tylko w trakcie transportu,
ale równie˝ tu˝ po wykonaniu nadruku w trakcie przejÊcia
zadrukowywanego materia∏u przez maszyn´ drukujàcà, póêniej podczas
operacji wykoƒczeniowych (np. wykrawania, t∏oczenia, sklejania, zgrzewania itp.), gotowych opakowaƒ jak równie˝ w trakcie automatycznego
pakowania wsadu.
OdpornoÊç na Êcieranie powinny posiadaç poza opakowaniami
równie˝ druki, które przeznaczone sà do d∏ugiego okresu u˝ytkowania
np. ksià˝ki, broszury, druki wartoÊciowe takie jak: banknoty, znaczki
pocztowe i skarbowe, obligacje, akcje przedsi´biorstw, czeki, weksle itp.
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OdpornoÊç danego druku na Êcieranie uwarunkowana jest tym,
czy farba u˝yta do drukowania danego druku jest w stanie utrwalonym
odporna na Êcieranie. PodatnoÊç farby na Êcieranie zale˝y przede wszystkim
od rodzaju ˝ywicy stosowanej przy produkcji danego rodzaju farby i zastosowanych dodatków (np. pasty woskowe podwy˝szajà odpornoÊç druków
na Êcieranie).
OdpornoÊç na Êcieranie wymagana jest np. od farb fleksograficznych
przeznaczonych do zadrukowywania polietylenu, papieru pakowego, folii
aluminiowej, od farb offsetowych przeznaczonych do zadrukowania
papierów offsetowych i powlekanych, od farb wkl´s∏odrukowych przeznaczonych do drukowania folii aluminiowej itp.
Wa˝nà w∏aÊciwoÊcià wielu produktów poligraficznych, decydujàcà
o ich jakoÊci, jest ich odpornoÊç na dzia∏anie Êwiat∏a. Liczne druki barwne
sà w wi´kszym lub mniejszym stopniu nara˝one na dzia∏anie Êwiat∏a
s∏onecznego, np. plakaty, ok∏adki, obwoluty, mapy, reprodukcje malarstwa
przeznaczone do zawieszania na Êcianach, opakowania itp. W czasie
dzia∏ania Êwiat∏a na druk zachodzà ró˝nego rodzaju reakcje fotochemiczne, w wyniku których nast´puje ˝ó∏kni´cie papieru lub wyblakni´cie nadruków. Âwiat∏otrwa∏oÊç druków zale˝y przede wszystkim od odpornoÊci
barwide∏ (barwników, pigmentów lub lak) u˝ytych do produkcji farb, a tym
samym od odpornoÊci na Êwiat∏o farby, którymi wykonano druki. Wp∏yw
rodzaju pod∏o˝a, gruboÊci na∏o˝onej warstwy farby i warunków atmosferycznych jest zauwa˝alny, ale nie decydujàcy.
OdpornoÊç druków na Êwiat∏o mo˝na zwi´kszyç przez pokrycie ich
warstwà lakieru lub przez polaminowanie (pokrycie folià).
Od pewnych rodzajów farb wymagana jest odpornoÊç na podwy˝szo nà temperatur´. Dotyczy to szczególnie farb offsetowych przeznaczonych
do drukowania na blach´, farb do drukowania tapet, które b´dà podlega∏y
wyt∏aczaniu na goràco, oraz farb stosowanych do drukowania opakowaƒ
formowanych metodà zgrzania lub opakowaƒ przeznaczonych do sterylizacji.
Jednà z najpowszechniej stosowanych metod w przechowalnictwie
˝ywnoÊci jest stosowanie niskich temperatur w czasie jej sk∏adowania.
Z tego te˝ powodu farby stosowane do zadrukowywania opakowaƒ takich
produktów powinny byç odporne na niskie temperatury, przy czym
najistotniejszà rzeczà jest odpornoÊç nadruku na opakowaniu w czasie
rozmra˝ania produktu, po wyj´ciu go z lodówki (ch∏odni).
W przypadku drukowania pod∏o˝y niech∏onnych (folie z tworzyw
sztucznych, folie aluminiowe itp.) technikà fleksograficznà lub
wkl´s∏odrukowà mo˝e wyst´powaç niekorzystne zjawisko sklejania si´
druków bàdê odbitek zwane blockingiem. Zjawisko to wyst´puje g∏ównie
przy drukowaniu ze zwoju na zwój. Blocking powoduje utrudnienia bàdê
niemo˝liwoÊç rozdzielenia druków lub odbitek bez ich uszkodzenia.
Zjawisko to powoduje sklejanie si´ przy pomocy farby drukowej wst´gi
(lub arkuszy) tworzywa sztucznego w zwoju (lub stosie).Przyczynà tego
zjawiska jest najcz´Êciej zbyt d∏ugi czas schni´cia farb stosowanych do
drukowania folii i tworzyw sztucznych lub aluminium lub zbyt du˝a iloÊç

plastyfikatora w farbie. Zbyt d∏ugi czas schni´cia farby spowodowany jest
najcz´Êciej obecnoÊcià w farbie ˝ywicy wolno oddajàcej rozpuszczalnik,
obecnoÊç trudno lotnego rozpuszczalnika oraz zbyt niskà temperaturà
suszenia. Blocking mo˝e byç tak˝e powodowany migracjà plastyfikatora
z folii do farby, niewystarczajàcym och∏odzeniem folii przed ponownym jej
nawini´ciem lub zbyt ciasnym nawini´ciem zwoju. W przypadku
wyst´powania blockingu nale˝y stosowaç nast´pujàce czynnoÊci mogàce
zmniejszyç lub zniwelowaç to zjawisko:
- podwy˝szenie temperatury suszenia i zintensyfikowanie przep∏ywu
powietrza,
- dodanie ∏atwo lotnego rozpuszczalnika,
- dok∏adniejsze och∏odzenie zadrukowanej folii i luêne jej nawini´cie.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e przesuszenie druków wykonanych g∏ównie
na foliach z tworzyw sztucznych wskutek zbyt intensywnego suszenia
w za wysokiej temperaturze zmniejsza elastycznoÊç warstwy farby
i wywo∏uje kruchoÊç folii. Farba wtedy odpryskuje na skutek utraty cz´Êci
lotnego plastyfikatora, natomiast folia w wyniku nadmiernego suszenia
mo˝e ulegaç deformacji termicznej lub stawaç si´ ∏amliwa (krucha).
W zwiàzku z powy˝szym do farb przeznaczonych g∏ównie do
drukowania folii z tworzywa sztucznego lub aluminium w systemie zwój na
zwój wymagana jest odpornoÊç na sk∏onnoÊç do blockingu.
Oprócz czynników fizycznych druki nara˝one sà na dzia∏anie ró˝nych
mediów chemicznych takich jak: rozpuszczalniki organiczne, woda, alkalia,
kwasy, myd∏o, detergenty, t∏uszcze, twaróg, ser, parafina, woski itp.
Wiele papierów powlekanych zawiera substancje alkaliczne w warstwie
powlekajàcej, dlatego do ich zadrukowania nale˝y u˝ywaç farb, które b´dà
odporne na alkalia. Nale˝y zwracaç równie˝ uwag´ na to czy druk nie
b´dzie mia∏ stycznoÊci z substancjami alkalicznymi w trakcie jego
u˝ytkowania np. do drukowania plakatów nale˝y stosowaç farby odporne
na alkalia, poniewa˝ wiele klejów stosowanych do ich klejenia ma odczyn
alkaliczny.
Podobnie jest w przypadku drukowania etykiet do r´cznego klejenia.
Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e farby purpurowe (magenta) wchodzàce
w sk∏ad triad skali europejskiej nie sà odporne na alkalia. Wa˝nà kwestià
jest równie˝ koniecznoÊç zapewnienia trwa∏ych opakowaƒ na Êrodki alkaliczne, gdy˝ nadruki na takich opakowaniach sà nara˝one na dzia∏anie
pakowanych w nie Êrodków alkalicznych.
OdpornoÊç farb na kwasy jest szczególnie wa˝na tam, gdzie druk
móg∏by zetknàç si´ z kwasem octowym lub roztworem marynujàcym,
a wi´c w przemyÊle spo˝ywczym, przy produkcji artyku∏ów marynowanych
takich jak: grzyby, Êliwki, ogórki konserwowe itp.
Przeprowadzenie badania odpornoÊci na kwasy (szczególnie na kwas
mlekowy) jest tak˝e istotne w przemyÊle mleczarskim, poniewa˝ powoduje on wiele trudnoÊci przy rozlewaniu mleka do woreczków z tworzyw
sztucznych z nadrukiem. Jest to szczególnie wa˝ne dla farb fleksograficznych przeznaczonych do zadrukowania folii z polietylenu, gdy˝ pigmenty
zawarte w tych farbach cz´sto rozpuszczajà si´ w mleku, co powoduje
zmywanie wykonanych napisów.
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Farby, które majà byç u˝yte do drukowania opakowaƒ myde∏
i detergentów powinny byç odporne na pakowane produkty, aby nie
nast´powa∏o brudzenie i rozmazywanie nadruków wykonanych na tych
opakowaniach. Jest to wa˝ne ze wzgl´dów estetycznych oraz reklamowych.
Pigmenty i laki zawarte w farbach do drukowania opakowaƒ artyku∏ów
spo˝ywczych nie powinny zabarwiaç artyku∏ów przeznaczonych
do bezpoÊredniej konsumpcji, a tak˝e nadruk na tych opakowaniach nie
powinien ulegaç uszkodzeniu pod wp∏ywem pakowanych wyrobów.
Dotyczy to szczególnie ró˝nego rodzaju t∏uszczów (mas∏a, margaryny,
smalcu), twarogu, serów, a tak˝e takich artyku∏ów jak: herbatniki,
przyprawy do zup itp. Jest to bardzo wa˝ne, gdy˝ zastosowanie artyku∏ów
opakowaniowych zabarwiajàcych lub udzielajàcych obcych zapachów
pakowanym produktom ˝ywnoÊciowym, wp∏ywa na w∏aÊciwoÊci
organoleptyczne tych artyku∏ów, a zmiana tych cech jest zawsze
niepo˝àdana i prowadzàca do obni˝enia jakoÊci, a czasem tak˝e do
dyskwalifikacji pakowanych wyrobów.
Obce zapachy mogà byç udzielane równie˝ przez farby. W zwiàzku
z tym do pakowania produktów spo˝ywczych (g∏ównie podatnych na
przyjmowanie obcych zapachów np. czekolady, kawy, wyrobów tytoniowych itp.) nale˝y stosowaç farby bezzapachowe albo o znikomym
zapachu.
OdpornoÊç farb na wosk i parafin´ jest konieczna wsz´dzie tam, gdzie
parafinowaniu lub woskowaniu podawane sà opakowania drukowane
z papierów np. kartony na lody, pojemniki do automatów sprzedajàcych
ró˝norodne towary oraz etykiety na ˝ó∏te sery, lub te˝ druki sà woskowane
lub parafinowane albo pokrywane „hot-meltami“. „Hot-melty“ czyli goràce
stopy s∏u˝à g∏ównie do uszlachetniania wierzchniej powierzchni opakowaƒ
papierowych przeznaczonych do pakowania ciek∏ych Êrodków
spo˝ywczych (np. mleko i jego przetwory, soki itp.) oraz do uszlachetniania ok∏adek lub oklejek. W sk∏ad „hot-meltu“, który nak∏adany jest na
goràco wchodzà równie˝ parafiny i woski.
W sk∏ad zadrukowywanych tworzyw sztucznych, a tak˝e w sk∏ad
u˝ywanych do ich zadrukowywania farb cz´sto wchodzà plastyfikatory.
Z tego te˝ powodu wa˝na jest znajomoÊç ich oddzia∏ywania na pigmenty
(lub laki) zawarte farbach, którymi zadrukowywane sà tak˝e pod∏o˝a. Jest
to szczególnie wa˝ne w przypadku farb, które sà u˝ywane do drukowania
na plastyfikowanym PVC, jak równie˝ do drukowania tapet winylowych.
W przemyÊle nawozów sztucznych ogromnie wa˝ne jest, aby farby
stosowane do drukowania worków na nawozy by∏y odporne na wod´
amoniakalnà oraz mocznik, poniewa˝ w przypadku uszkodzenia opakowania mo˝e nastàpiç zniszczenie nadruku przy zetkni´ciu si´ pakowanego
nawozu z nieodpornà farbà. Bardzo cz´sto brak nadruku, którym w tym
przypadku jest napis informacyjny, dyskwalifikuje ca∏y wyrób.
Ze wzgl´du na coraz cz´stsze stosowanie lakierowanych odbitek
drukarskich w celu zwi´kszenia ich trwa∏oÊci oraz estetyki, istotne znaczenie
ma znajomoÊç odpornoÊci u˝ytych do drukowania farb na stosowany lakier.

Oznaczenie takiej odpornoÊci pozwala okreÊliç czy na skutek lakierowania
nie nastàpi zmiana charakterystyki barwnej odbitek, co dyskwalifikowa∏oby
ich u˝ytecznoÊç.
Podobnie wyglàda sprawa w przypadku laminowania druków
(czyli pokrywania ich folià). W przypadku laminowania klejowego farba
musi byç odporna na dany rodzaj kleju.
Obecnie podstawowe w∏aÊciwoÊci odpornoÊciowe, do których
najcz´Êciej zalicza si´: odpornoÊç na Êwiat∏o, odpornoÊç na alkohol
etylowy, odpornoÊç na lakier nitrocelulozowy i odpornoÊç na alkalia oraz
stopieƒ krycia podawane sà przez producenta na opakowaniu farby
i dodatkowo w prospekcie zalecajàcym stosowanie farb zwykle w wersji
poszerzonej o odpornoÊç na Êcieranie. Niestety wi´kszoÊç pozosta∏ych
w∏aÊciwoÊci odpornoÊciowych nale˝y zbadaç lub dodatkowo zapytaç
producenta.
Jak widaç z powy˝ej przedstawionego tekstu wymagaƒ wzgl´dem
utrwalonej warstwy farby na odbitce czy druku jest wiele. Nie wszystkie
zresztà zosta∏y tutaj przedstawione.
5.4.1. OdpornoÊç
na Êcieranie
OdpornoÊç na Êcieranie jest wa˝nà w∏aÊciwoÊcià druków szczególnie
opakowaniowych. Podczas transportu, zw∏aszcza samochodowego,
dochodzi do d∏ugotrwa∏ego ocierania jednych opakowaƒ jednostkowych
o drugie, w wyniku czego nadruk mo˝e byç rozmazany lub starty. Âcieranie
zadrukowanego obrazu zachodzi tak˝e przy transporcie zadrukowywanych
arkuszy oraz przy ich z∏amywaniu. Przyjmuje si´ równie˝, ˝e odpornoÊç na
Êcieranie jest podstawowym wymogiem stawianym lakierom pokryciowym,
które s∏u˝à do uszlachetniania druków. Definiuje si´ jà jako odpornoÊç na
mechaniczne uszkodzenie pod dzia∏aniem tarcia, nacisku i uderzenia.
O odpornoÊci farby drukowej na Êcieranie decyduje w pierwszym
rz´dzie odpornoÊç ˝ywicy u˝ytej do produkcji danej farby. Przyk∏adowo,
farby ciek∏e zawierajàce ˝ywice poliamidowe majà du˝à odpornoÊç na
Êcieranie. Dodatek ˝ywic cyklokauczukowych do farb offsetowych lub
typograficznych zwi´ksza ich odpornoÊç na Êcieranie. Tak˝e dodatek ˝ywic
cyklokauczukowych i chlorokauczuku do farb wkl´s∏odrukowych
i sitodrukowych zwi´ksza ich odpornoÊç na Êcieranie.
Chcàc zapobiec Êcieraniu farb offsetowych i typograficznych z pod∏o˝y
papierowych nale˝y:
- unikaç dodawania do farb olejów lub pokostów o niskiej lepkoÊçi;
w przypadku zrywania powierzchni papieru farb´ nale˝y skróciç ma∏à
iloÊcià pasty skracajàcej (obni˝ajàcà tack);
- napylaç bardzo oszcz´dnie; napylanie zapobiega wprawdzie odciàganiu farby w stosie, obni˝à jednak odpornoÊç na Êcieranie.
Âcieranie obrazu drukowego wyst´puje zw∏aszcza przy stosowaniu
papierów powlekanych matowych.
Do badaƒ ÊcieralnoÊci stosowanych jest kilka ró˝nych przyrzàdów
wykorzystujàcych ró˝ne zasady pomiarowe. Zwiàzane jest to przede
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wszystkim z ró˝norodnoÊcià zadrukowywanych pod∏o˝y drukowych.
Stosowane sà ró˝ne materia∏y Êcierajàce. W przypadku druków wykonanych na papierze, materia∏em Êcierajàcym jest ten sam papier
niezadrukowany. Do druków wykonanych na tworzywach sztucznych
najcz´Êciej stosuje si´ papier Êcierny lub tarcze Êcierne lub karborund.
Ocena odpornoÊci na Êcieranie jest ÊciÊle zwiàzana z zastosowanym
aparatem pomiarowym.
5.4.2. OdpornoÊç
na Êwiat∏o
Pod wp∏ywem Êwiat∏a dziennego wszystkie farby pr´dzej lub póêniej
p∏owiejà (tj. stajà si´ coraz jaÊniejsze) a˝ do ca∏kowitego odbarwienia.
Wyraênie widaç to m.in. na pocztówkach, które wystawione w oknach
wystawowych na bezpoÊrednie dzia∏anie promieniowania s∏onecznego,
stosunkowo szybko p∏owiejà, przy czym zazwyczaj najszybciej zmieniajà si´
barwy czerwone i ˝ó∏te. Proces ten przyspiesza ciep∏o (np. latem) oraz
zwi´kszona wilgotnoÊç, jak te˝ niektóre gazy przemys∏owe. Ponadto
Êwiat∏otrwa∏oÊç czyli odpornoÊç druków na Êwiat∏o zale˝y od Êwiatlotrwa∏oÊci stosowanego pod∏o˝a drukowego np. papieru czy kartonu oraz od
zawartoÊci (st´˝enia) i jakoÊci barwide∏ w farbie drukowej.
OdpornoÊç druków na Êwiat∏o jest wa˝nym czynnikiem decydujàcym
o ich jakoÊci, zaw∏aszcza tych druków, które przeznaczone sà do d∏ugiego
przechowywania lub nara˝one na dzia∏anie Êwiat∏a s∏onecznego i czynników atmosferycznych. Mo˝na do nich zaliczyç wszelkiego rodzaju encyklopedie, s∏owniki, albumy z zakresu sztuki, plakaty, ok∏adki, obwoluty, mapy,
reprodukcje malarskie przeznaczone do zawieszania na Êcianach itp. druki.
OdpornoÊç na Êwiat∏o zale˝y z jednej strony od czynników dajàcych si´
regulowaç w fabryce farb lub drukarni, a wi´c rodzaju i procentowej
zawartoÊci barwid∏a, obcià˝alnika i spoiwa w farbie, gruboÊci i sposobu
jej na∏o˝enia, rodzaju i odmiany papieru lub innego pod∏o˝a, z drugiej
strony od wp∏ywu warunków atmosferyczno-klimatycznych, na które
sk∏adajà si´: intensywnoÊç i d∏ugoÊç nas∏onecznienia oraz zawartoÊç wilgoci, gazów przemys∏owych i innych zanieczyszczeƒ. Na obni˝enie stopnia
Êwiat∏otrwa∏oÊci druków na równie˝ wp∏yw intensywnoÊç i czas ekspozycji
Êwiat∏a zawierajàcego promieniowanie ultrafioletowe, pochodzàcego
ze sztucznych êróde∏ (np. lampy ultrafioletowe, niektóre Êwietlówki itp.).
Przyspieszajà one obni˝anie Êwiat∏otrwa∏oÊci druków.
Jednym z czynników decydujàcych o zachowaniu si´ druków pod
wp∏ywem Êwiat∏a jest rodzaj oraz procentowa zawartoÊç barwid∏a
w farbie. Barwid∏a majà ró˝nà odpornoÊç na Êwiat∏o. Zmiany barwy, jakie
sà spowodowane dzia∏aniem Êwiat∏a i warunków atmosferycznych, mogà
byç bardzo niewielkie lub bardzo silne. Te ostatnie wyst´pujà najcz´Êciej.
Dzia∏anie Êwiat∏a i warunków atmosferycznych objawia si´ w przypadku
barwide∏ organicznych blakni´ciem. Do niedawna stosowano jeszcze
pewne pigmenty nieorganiczne, które pod wp∏ywem Êwiat∏a i warunków
atmosferycznych ciemnia∏y; obecnie ze wzgl´du na ich szkodliwe
oddzia∏ywanie nie sà ju˝ stosowane.

W wyniku dzia∏ania Êwiat∏a i czynników atmosferycznych na barwid∏a
organiczne nast´puje ich blakni´cie. Mo˝e nastàpiç nawet ca∏kowity zanik
barwy. Najcz´Êciej jednak˝e blakni´cie zatrzymuje si´ na pewnym etapie.
Dalsze naÊwietlanie nie wywo∏uje wtedy dostrzegalnych zmian barwy.
Zjawisko blakni´cia spowodowane jest reakcjà fotochemicznà, która ma
ró˝ny przebieg w zale˝noÊci od chemicznej budowy barwid∏a oraz od
towarzyszàcych jej warunków fizykochemicznych (rodzaj promieniowania,
wilgotnoÊç, wysokoÊç temperatury oraz charakter substancji wyst´pujàcych
obok barwid∏a). Mo˝e zachodziç utlenienie, redukcja lub przemiany innego
typu prowadzàce do zniszczenia grup chromoforowych nadajàcych barw´
barwid∏om.
Szczególnie podatne na blakni´cie sà barwid∏a organiczne zawierajàce
wolne grupy zasadowe, stàd bardzo niska Êwiat∏otrwa∏oÊç barwników
zasadowych, np. zieleni brylantynowej i malachitowej oraz znacznie
wy˝sza Êwiat∏otrwa∏oÊç tych samych barwników po przeprowadzeniu ich
w laki, z tego wzgl´du, ˝e przeprowadzenie w laki polega na zoboj´tnieniu grup zasadowych. Podobnie laki barwników kwasowych majà wy˝szà
Êwiat∏otrwa∏oÊç od u˝ytych do ich produkcji barwników kwasowych.
Najwi´kszà odpornoÊcià na dzia∏anie Êwiat∏a charakteryzujà si´ pigmenty,
które nie zawierajà grup auksochromowych, np. sadza. Najbardziej
niekorzystnie na Êwiat∏otrwa∏oÊç wp∏ywajà wolne grupy hydroksylowe;
podstawione natomiast metalem tracà t´ w∏aÊciwoÊç. Z pigmentów
organicznych najodporniejsze na dzia∏anie Êwiat∏a sà pochodne antrachinonu, indyga i ftalocyjaniny. Nieco mniej Êwiat∏otrwa∏e sà pigmenty azowe.
OdpornoÊç na Êwiat∏o wielu barwide∏ mo˝e zale˝eç od sposobu
i warunków ich wytwarzania. Ka˝de odchylenie w technologii produkcji
barwide∏ mo˝e spowodowaç innà Êwiat∏otrwa∏oÊç produktu. ObecnoÊç
w farbie dwu lub wi´kszej liczby barwide∏ powoduje zwykle obni˝enie jej
Êwiat∏otrwa∏oÊci wzgl´dem nich. Mechanizm oddzia∏ywaƒ barwide∏
prowadzàcy do zmniejszenia Êwiat∏otrwa∏oÊci nie jest do koƒca wyjaÊniony.
Przyjmuje si´, ˝e dwa (lub wi´cej) barwid∏a wyst´pujàce jednoczeÊnie oddzia∏ywujà na siebie katalitycznie. W wyniku tego barwid∏o, o zadawalajàcej Êwiat∏otrwa∏oÊci u˝yte pojedynczo, traci t´ w∏aÊciwoÊç po zmieszaniu
go z drugim barwid∏em. Najbardziej znanym katalizatorem wywo∏ujàcym
blakni´cie jest biel cynkowa. Podobnie dzia∏a biel tytanowa. Farby
rozbielone majà ni˝szà Êwiat∏otrwa∏oÊç ni˝ farby nierozbielone. Mieszanie
dwóch lub wi´cej farb drukowych o ró˝nych Êwiat∏otrwa∏oÊciach
nie powoduje polepszenia Êwiat∏otrwa∏oÊci farby o ni˝szym stopniu lecz
pogorszenie Êwiat∏otrwa∏oÊci farby o wy˝szej Êwiat∏otrwa∏oÊci.
W wypadku rozjaÊniania farby obni˝a si´ jej Êwiat∏otrwa∏oÊç. Zale˝noÊç
t´ ilustruje poni˝sze dane:
RozjaÊnianie bielà transparentnà
1:1
1:3
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Redukcja Êwiat∏otrwa∏oÊci
o 1 stopieƒ
o 2 stopnie

Powy˝sze rozwa˝ania powinny pomóc drukarzowi w doborze
odpowiedniej farby do konkretnej pracy i w ocenie Êwiat∏otrwa∏oÊci druku.
Oprócz tego drukarz powinien pami´taç o tym, ˝e postulat wi´kszej
Êwiat∏otrwa∏oÊci wià˝e si´ z zastosowaniem farby z drogimi pigmentami,
co z kolei wp∏ywa na cen´ farby drukowej. Ponadto mo˝e si´ zdarzyç,
˝e wysokie wymagania odnoÊnie Êwiat∏otrwa∏oÊci oznaczajà jednoczeÊnie
problemy ze zgodnoÊcià koloru druku z miarodajnym orygina∏em
barwnym. Podobnie jest w wypadku innych rodzajów odpornoÊci.
Na Êwiat∏otrwa∏oÊç farby wp∏ywa gruboÊç jej na∏o˝enia a w przypadku
drukowania na papierze - jego odmiana. W grubej warstwie farby jest
wi´cej ziaren barwid∏a ni˝ w cienkiej, dlatego te˝ w tym samym czasie
grubsza warstwa blaknie wolniej. Druki offsetowe, na których farba
na∏o˝ona jest cieƒszà warstwà ni˝ w innych technikach drukowania, blaknà
najszybciej. Natomiast odbitki wykonane technikà sitodrukowà lub stalorytniczà, które charakteryzujà si´ grubym nak∏adaniem farby, charakteryzujà
si´ wysokà Êwiat∏otrwa∏oÊcià.
Âwiat∏o powoduje tak˝e ˝ó∏kni´cie papierów g∏ownie drzewnych
i pó∏drzewnych. ˚ó∏kni´cie zniekszta∏ca barwy odbitek wykonanych farbami o jasnych barwach.
Niekorzystnie, podobnie jak rozbielenie farby, na Êwiat∏otrwa∏oÊç
wp∏ywa u˝ycie rastra do wykonania druków. Pe∏ne p∏aszczyzny i grube
kreski sà odporniejsze na dzia∏anie Êwiat∏a ni˝ odbitki wielotonalne
(tak czarno - bia∏e, jak i barwne).
Sposób wykoƒczenia powierzchni pod∏o˝a wp∏ywa na Êwiat∏otrwa∏oÊç
druku wykonanego na nim. W przypadku papierów niekorzystnie na
Êwiat∏otrwa∏oÊç wp∏ywa s∏abe zaklejenie papieru i u˝ycie do zaklejania
powierzchniowego klejów pochodzenia zwierz´cego. W przypadku
s∏abego zaklejenia papier ma du˝à ch∏onnoÊç - spoiwo wsiàka w papier,
na powierzchni zostaje pigment lub laka otoczona niewielkà jego iloÊcià,
stàd mniejsza Êwiat∏otrwa∏oÊç gotowego druku. Papiery powlekane,
zw∏aszcza dwukrotnie, sà najbardziej Êwiat∏otrwa∏e i najmniej wp∏ywajà na
Êwiat∏otrwa∏oÊç wykonanych na nich druków. Sà odpowiednie do wykonywania druków do d∏ugiego przechowywania.
Âwiat∏otrwa∏oÊç druków mo˝na zwi´kszyç przez u˝ycie papierów s∏abo
zaklejonych powleczonych przed drukowaniem pokostem, co powoduje
zmniejszenie ch∏onnoÊci papieru, oraz przez lakierowanie lub laminowanie
druków - dodatkowa warstwa lakieru lub te˝ dodatkowe warstwy folii
(i kleju) tworzà ochron´ przed dzia∏aniem Êwiat∏a.
Stopieƒ Êwiat∏otrwa∏oÊci druku nie jest cechà sta∏à, niezmiennà, lecz
zale˝y od wielu okolicznoÊci i mo˝e ulegaç znacznym wahaniom. W efekcie koƒcowym o trwa∏oÊci na Êwiat∏o decydujà w∏aÊciwoÊci odbitki, mimo,
i˝ Êwiat∏otrwa∏oÊç farby ma najwi´kszy wp∏yw na zachowanie si´ druku.
Przy okreÊlaniu Êwiat∏otrwa∏oÊci nale˝y rozgraniczyç Êwiat∏otrwa∏oÊç
farb drukowych oznaczanà jako w∏aÊciwoÊç zaschni´tej warstwy farby
o ÊciÊle okreÊlonej gruboÊci dla ka˝dej z technik drukowania naniesionej
na papier APCO II/II (z papierni w Scheufelen, NRF) w warunkach laboratoryjnych, od Êwiat∏otrwa∏oÊci druków (odbitek drukarskich) wykonanych
maszynowo na papierze (pod∏o˝u) stosowanym do wykonania nak∏adu.

Âwiat∏otrwa∏oÊç farb drukowych i odbitek okreÊlana jest w stopniach
Êwiat∏otrwa∏oÊci WS tzw. 8 - stopniowej skali we∏nianej. Przyj´to jako
wzorzec wybarwienia we∏ny z tego punktu widzenia, ˝e ulegajà one
podczas naÊwietlania najmniejszym przypadkowym wp∏ywom, zw∏aszcza
zmianom wilgotnoÊci. Przyj´ta skala jest jednobarwna - niebieska i przy
pomocy standardowej skali szarej pozwala na ocen´ Êwiat∏otrwa∏oÊci
wszystkich innych barwnych cia∏ (w tym i farb drukowych). Jest ona tak
zbudowana, ˝e ka˝dy nast´pny stopieƒ skali oznacza dwukrotnie wi´kszà
Êwiat∏otrwa∏oÊç.
Âwiat∏otrwa∏oÊç ustala si´ wy∏àcznie na apli. W tym celu wystawia si´
odbitk´ standardowà lub próbk´ druku na Êwiat∏o dzienne razem ze skalà
Êwiat∏otrwa∏oÊci. Urzàdzenia kontrolne do badania Êwiat∏otrwa∏oÊci
z wysokociÊnieniowym, ksenonowym êród∏em Êwiat∏a dajà w wypadku
badaƒ krótkotrwa∏ych wyniki porównywalne w przybli˝eniu z wynikami
uzyskanymi w Êwietle dziennym. Âwiat∏otrwa∏oÊç jest oceniana przez
porównanie, który stopieƒ skali Êwiat∏otrwa∏oÊci zmieni∏ si´ najbardziej
w sposób porównywalny z próbkà.
Skala Êwiat∏otrwa∏oÊci to skala 8 niebieskich zró˝nicowanych pod
wzgl´dem Êwiat∏otrwa∏oÊci typowych zabarwieƒ we∏ny, stàd te˝ nazwa
skali we∏nianej.
Oznaczenia stopni Êwiat∏otrwa∏oÊci sà nast´pujàce :
1
2
3
4

=
=
=
=

trwa∏oÊç
trwa∏oÊç
trwa∏oÊç
trwa∏oÊç

z∏a
niedostateczna
mierna
dostateczna

5
6
7
8

=
=
=
=

trwa∏oÊç
trwa∏oÊç
trwa∏oÊç
trwa∏oÊç

dobra
bardzo dobra
celujàca
wybitna

Co mo˝e wywnioskowaç drukarz i praktyk na podstawie parametrów
Êwiat∏otrwa∏oÊci? Jak mo˝e je zastosowaç w pracy? Z regu∏y interesuje go
jedynie to, czy wyprodukowany przez niego druk sprawdzi si´ w praktyce.
W tym celu mi´dzy innymi musi mieç wyobra˝enie, jakiej iloÊci dni lub
tygodni oddzia∏ywania Êwiat∏a odpowiada okreÊlony stopieƒ
Êwiat∏otrwa∏oÊci, przy czym decydujàce znaczenie ma równie˝ pora roku
i po∏o˝enie geograficzne. Punktem wyjÊcia mogà byç poni˝sze dane:
Stopnie Êwiat∏otrwa∏oÊci
stopieƒ
stopieƒ
stopieƒ
stopieƒ
stopieƒ
stopieƒ

3
4
5
6
7
8

lato
4 - 8 dni
2 - 3 tygodni
3 - 5 tygodni
6 - 8 tygodni
3 - 4 miesi´cy
ponad 1 1/2 roku

zima
2
2
4
5
7

-

4
3
5
6
9

tygodni
miesi´cy
miesi´cy
miesi´cy
miesi´cy

OdpornoÊç na Êwiat∏o oznaczana jest jako odpornoÊç na Êwiat∏o
dzienne lub odpornoÊç na Êwiat∏o sztuczne. W przypadku êród∏a Êwiat∏a
sztucznego ÊciÊle okreÊlona jest: jego temperatura barwowa i sk∏ad spektralny.
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Stosowanie sztucznego Êwiat∏a znacznie zmniejsza czas prowadzenia
badania i uniezale˝nia badanie od wp∏ywu temperatury. Farby drukowe
zale˝nie od zastosowania powinny mieç okreÊlonà Êwiat∏otrwa∏oÊç.
OczywiÊcie im wy˝szy stopieƒ Êwiat∏otrwa∏oÊci tym lepsza farba.
Do drukowania odbitek nara˝onych na d∏ugotrwa∏e oddzia∏ywania Êwiat∏a
s∏onecznego powinno si´ stosowaç farby o Êwiat∏otrwa∏oÊci
minimum 6 stopni wg skali we∏nianej (WS 6).
5.4.3. Smak
i zapach
Do oceny sensorycznej druków i odbitek (tak˝e farb) stosowany jest
powszechnie test Robinson, chromatografia gazowa oraz test Rostagno.
Test Robinson obejmuje badania wp∏ywu materia∏ów opakowaniowych
(w tym pod∏o˝a, warstwy farby i ew. klejów) na zapach i smak zawartoÊci
opakowaƒ. Najcz´Êciej bada si´ wp∏yw materia∏ów opakowaniowych na
zmian´ smaku i zapachu czekolady.
Nas jako poligrafów stosujàcych farby drukowe interesuje przede
wszystkim zbadanie wp∏ywu farby na zapach i smak. Do tego celu
najcz´Êciej stosowany jest zmodyfikowany test Robinson. Ró˝nica
pomi´dzy normalnym a zmodyfikowanym testem Robinson polega na tym,
˝e przy normalnym teÊcie stosuje si´ gotowe opakowanie (druk), a przy
zmodyfikowanym stosuje si´ próbnà odbitk´.
Celem badaƒ jest okreÊlenie wp∏ywu farby drukowej na odbitce próbnej na smak i zapach czekolady. Do badaƒ farb offsetowych stosuje si´
odbitki standardowe w postaci apli o pokryciu farbà 1,5±0,15 g/m2.
Wykonuje si´ 8 odbitek próbnych, które po 5 min. od zakoƒczenia
drukowania wk∏ada si´ mi´dzy dwie p∏ytki szklane, obcià˝a je ci´˝arkiem
500g i przechowuje przez 24 godziny.
5.4.3.1. Zbadanie
wp∏ywu farby na
zmian´ w∏aÊciwoÊci smakowych
Do 2 s∏oików szklanych z przykrywkà np. typu Wecka wk∏ada si´ po
jednej p∏askiej szalce szklanej (tzw. szalki Petry’ego) o Êrednicy 7 cm.
W szalkach tych umieszcza si´ po 3 g tartej czekolady. Z wykonanych
8 odbitek wk∏ada si´ 2 paski do pierwszego s∏oika w ten sposób, ˝e farba
drukowa nie kontaktuje si´ bezpoÊrednio z czekoladà (rys. 5.24 str. 186).
W drugim s∏oiku szklanym znajduje si´ czekolada bez odbitki próbnej
(próba Êlepa). Obydwa zamkni´te s∏oiki przechowuje si´ w tych samych
warunkach przez 24 godziny. Nast´pnie co najmniej 5 osób sprawdza
smak poszczególnych próbek czekolady, wyrabiajàc sobie wczeÊniej poczucie smaku czekolady przy pomocy Êwie˝o utartej czekolady.

Podobnie jak w tradycyjnym teÊcie Robinson przyjmuje si´ nast´pujàcà
skal´ ocen:
0 - nie mo˝na stwierdziç ró˝nicy smaku mi´dzy badanà próbkà a Êwie˝o
utartà czekoladà,
1 - ledwie wyczuwalna ró˝nica smaku,
2 - s∏abo wyczuwalna ró˝nica smaku (s∏aby posmak),
3 - wyraênie wyczuwalna ró˝nica smaku (wyraêny posmak),
4 - silnie wyczuwalna ró˝nica smaku (silny posmak).
5.4.3.2. Zbadanie
wp∏ywu farby na
zmian´ zapachu
Z wykonanych odbitek próbnych wk∏ada si´ 5 pasków do s∏oików
szklanych z doszlifowanym korkiem i przechowuje równie˝ przez
24 godziny (rys. 5.25 str. 186). Z próby Êlepej mo˝na w tym przypadku
zrezygnowaç. Ocen´ przeprowadza si´ wg schematu z pkt. 5.4.3.1., przy
czym przy ocenie 0 nie mo˝na stwierdziç ró˝nicy zapachu, a przy
kraƒcowej ocenie 4 wyczuwalna jest znaczna ró˝nica zapachu.
5.4.3.3. Ogólna
ocena testu
Robinson
Przy przeprowadzeniu w/w testów mo˝na zmieniaç zarówno czas jak
i warunki przechowywania odbitki próbnej pomi´dzy p∏ytkami szklanymi
oraz w s∏oikach z badanym produktem. Przechowywanie odbitki próbnej
pomi´dzy p∏ytkami szklanymi w wilgotnej atmosferze (powy˝ej 65% wilgotnoÊci wzgl´dnej) mo˝e spowodowaç znacznie wi´ksze ró˝nice (w teÊcie
Robinson), pomi´dzy smakiem czekolady przechowywanej w s∏oiku
z odbitkà próbnà, a Êwie˝o utartà czekoladà.
Konwencjonalne farby offsetowe do drukowania arkuszowego, jak
i lakiery do lakierowania odbitek wykazujà na ogó∏ z∏e wyniki w teÊcie
Robinson. Do zadrukowania opakowaƒ produktów wra˝liwych na zmian´
smaku i zapachu nale˝y stosowaç farby odznaczajàce si´ bardzo s∏abym
zapachem w∏asnym. Ponadto nale˝y wtedy wybraç odpowiednie pod∏o˝e
drukowe oraz kleje.
SpoÊród lakierów do lakierowania odbitek drukowych szczególnie
korzystne sà lakiery dyspersyjne (rozcieƒczalne wodà) o nieznacznym
zapachu, przy czym nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na w∏aÊciwy sk∏ad
chemiczny lakieru.
Poni˝ej podano wp∏yw lakierów oraz farby konwencjonalnej i specjalnej farby nisko zapachowej na zmian´ smaku i zapachu.
Rodzaj lakieru lub farby
Lakier dyspersyjny
Lakier drukowy (olejowy)
Konwencjonalna farba offsetowa
Specjalna farba offsetowa
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Test smakowy

Test zapachowy

0
2,5-4
>2,5
0,5

0-2
2,5-4
>2,5
0,5

5.4.3.4.
Chromatografia
gazowa
W chromatografii gazowej substancje lotne sà przepuszczane przy
pomocy gazu noonego przez kolumn´ rektyfikacyjnà. Je˝eli testowane
mieszanki nie wyst´pujà w postaci gazowej w temperaturze pokojowej to
nale˝y je odparowaç. Po przejociu przez kolumn´ rektyfikacyjnà gazy przechodzà przez tzw. detektory, rozpoznajàce bardzo ma∏e iloÊci substancji.
Jednym z najlepszych rodzajów detektorów jest promieniowo-jonizacyjny
(ang. Flame Ionizator Detektor - FID). Detektor jest po∏àczony z komputerem, rejestrujàcym iloÊç i moment opuszczania kolumny rektyfikacyjnej
przez gazy, a nast´pnie wykonujàcym tzw. chromatogram gazowy.
Identyfikacja poszczególnych substancji nast´puje przez porównanie
z gazowym chromatogramem wzorcowym znanych substancji p∏ynnych.
Mo˝liwa jest zarówno analiza jakoÊciowa, jak i iloÊciowa. Powierzchnia pod
zapisanymi wierzcho∏kami, pozwala na ustalanie iloÊciowe substancji przez
porównanie zdefiniowanej iloÊci.
Do badania nieznanych substancji, wyst´pujàcych np. w opakowaniach
kartonowych, mo˝na po∏àczyç chromatograf gazowy ze spektrometrem
masy (MS), s∏u˝àcym do identyfikacji nieznanych substancji.
Oprócz tego mo˝na jeszcze wàchaç gaz noÊny, uchodzàcy z kolumny
rektyfikacyjnej, uzyskujàc jednoczeÊnie rozdzia∏ i identyfikacje substancji
zapachowych przy pomocy detektorów fizycznych i sensorycznych.
W gazowo-chromatograficznych badaniach opakowan stosuje si´
równie˝ analiz´ pary. W tym wypadku badane próbki zamkni´te sà w buteleczkach testowych, analizowane substancje wyparowujà w wyniku
podgrzania i sà badane w sposób opisany powy˝ej.
Chromatografia gazowa jest bardzo cz´sto wykorzystywana do
oznaczania tzw. „rozpuszczalnika resztkowego“ w opakowaniach i materia∏ach zadrukowanych (g∏ównie technikà fleksograficznà lub wkl´s∏odrukowà) przeznaczonych do pakowania ˝ywnoÊci. Opakowania przeznaczone do pakowania ˝ywnoÊci powinny mieç jak najni˝szà retencj´
rozpuszczalników rz´du kilku mg/m2, aby by∏a jak najmniejsza mo˝liwoÊç
ich przejÊcia do zawartoÊci opakowania. Jako granicznà wartoÊç retencji
rozpuszczalników przyjmuje si´ najcz´Êciej wartoÊç 10 mg/m2. Zbyt wysoka pozosta∏oÊç rozpuszczalników wykryta w miar´ szybko (przy narzàdzaniu nak∏adu) pozwala na unikni´cie wydrukowania ca∏ej partii materia∏u
ze zbyt wysokà iloÊcià pozostajàcych w niej rozpuszczalników. IloÊç pozosta∏ych w zaschni´tej warstwie farby rozpuszczalników mo˝na zmniejszya
poprzez zmniejszenie pr´dkoÊci drukowania (w wielu przypadkach retencja
rozpuszczalnika stanowi czynnik ograniczajàcy pr´dkoÊç drukowania),
ale tak˝e poprzez zwi´kszenie iloÊci i temperatury suszàcego powietrza.
Istniejà zale˝noÊci pomi´dzy retencjà rozpuszczalnika, a iloÊcià nanoszonej
farby, jej rodzajem i lepkoÊcià, a tak˝e rodzajem u˝ytego w farbie rozpuszczalnika i zadrukowywanego pod∏o˝a. Badania wykazujà, ˝e wartoÊç
retencji rozpuszczalnika roÊnie wyk∏adniczo wraz ze wzrostem gruboÊci
warstwy farby.

5.4.3.5. Test
Rostagno (indeks
zapachów)
Podczas testu Rostagno materia∏ opakowaniowy jest poddawany destylacji w parze wodnej a uzyskany destylat bada si´ spektrofotometrycznie
promieniowaniem UV.
Do naczynia destylatorki wk∏ada si´ 50 g rozdrobnionego materia∏u
opakowaniowego, zalewa 50 ml destylowanej wody i destyluje. 100 ml
koncentratu zbiera si´ do kolby pomiarowej i filtruje.
G´stoÊç optyczna filtratu jest mierzona spektrofotometrem w zakresie
d∏ugoÊci fal 200-300 nm i zapisywana w postaci krzywej. Na podstawie
wartooci absorbcji E przy d∏ugoÊciach fali 280, 265 i 255 nm wzi´tych
z krzywej tworzy si´ Êrednià wartoÊç E.
Indeks zapachowy (AI) = E 100
Ocena:
Smak neutralny AI = do 10
S∏aby smak AI = 10 do 30
Mocny, wyraêny smak AI = powy˝ej 30
Okaza∏o si´, ˝e indeks zapachowy nie musi byç zgodny z wynikami
testowania druków metodà Robinson.
Dlatego te˝ test Rostagno mo˝na stosowaç tylko w ograniczonym
zakresie, w kontroli produkcji, do stwierdzania odchyleƒ w poszczególnych
partiach. Test ten by∏ opracowany z myÊlà o wykonywaniu charakterystyki
kakao, gdzie okaza∏ si´ najbardziej przydatny.
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6. W∏aÊciwoÊci i wymagania
stawiane poszczególnym
rodzajom farb drukowych

Farby drukowe w zale˝noÊci od techniki drukowania, dla której sà przeznaczone, muszà spe∏niaç szereg wymagaƒ. Rodzaj pod∏o˝a i pr´dkoÊç
drukowania narzucajà farbom drukowym okreÊlone w∏aÊciwoÊci. Poni˝ej
przedstawione zostanà w∏aÊciwoÊci i wymagania stawiane farbom drukowym w rozbiciu na poszczególne techniki drukowania.
6.1.
Charakterystyka
farb
typograficznych
Farby typograficzne przez kilka stuleci by∏y g∏ównymi reprezentantami
farb drukowych; obecnie bardzo straci∏y one na znaczeniu. W zasadzie
jako oddzielny rodzaj produkowane sà tylko jako farby gazetowe oraz do
drukowania etykiet (g∏ównie samoprzylepnych na wàskich specjalistycznych maszynach drukujàcych z form fotopolimerowych) i do numeratorów
stosowanych przy drukowaniu papierów wartoÊciowych i druków numerowanych. Do nielicznych jeszcze pracujàcych maszyn typograficznych
dociskowych i p∏askich arkuszowych stosowane sà specjalnie produkowane tzw. offsetowe farby uniwersalne, które przeznaczone sà równie˝ do
drukowania typograficznego. Technika drukowania typograficznego
ustàpi∏a miejsca technikom drukowania szybszym i taƒszym. Istnieje kilka
przyczyn zaniku techniki drukowania typograficznego. Za najwa˝niejsze
uwa˝a si´ powszechnie niskà wydajnoÊç maszyn typograficznych w porównaniu z offsetowymi, bardzo du˝à energoch∏onnoÊç oraz trudnoÊci
z poprawnà ich automatyzacjà i sterowaniem. Zastàpienie sk∏adu metalowego przez sk∏ad fotograficzny preferuje technik´ offsetowà. W ostatnich
latach zaprzestano produkcji maszyn typograficznych (w tym równie˝
i gazetowych) z wyjàtkiem maszyn dociskowych i wàskich maszyn do
drukowania etykiet oraz sporadycznie produkowanych i to g∏ownie w Azji
arkuszowych maszyn pó∏formatowych (tj. maszyn o mo˝liwoÊciach zadrukowywania pod∏o˝a do formatu 500 x 700mm).

Farby typograficzne muszà spe∏niaç szereg wymagaƒ i mieç takie
cechy jak:
- odpowiednie w∏aÊciwoÊci reologiczne;
- znacznà trwa∏oÊç (np. nie mogà ulegaç sedymentacji i ˝elowaniu);
- zdolnoÊç do obracania si´ w ka∏amarzu (gdy farba nie obraca si´,
nast´puje jej nagrzewanie si´ na skutek tarcia z duktorem i w konsekwencji spada jej lepkoÊç);
- w∏aÊciwoÊç równomiernego rozcierania si´ na wa∏kach;
- w∏aÊciwoÊç niezasychania na wa∏kach podczas drukowania;
- w∏aÊciwoÊç równomiernego nak∏adania si´ na form´ drukowà
bez zalewania i zapychania elementów niedrukujàcych;
- nie powinny pyliç;
- brak zanieczyszczeƒ mechanicznych lub nieroztartych aglomeratów
barwid∏a (niszczenie form drukowych szczególnie rastrowanych);
- winny byç chemicznie bierne wzgl´dem materia∏u, z którego wykonane sà formy drukowe i wa∏ki zespo∏u farbowego oraz nie powodowaç
ich p´cznienia;
- winny na powierzchni´ zadrukowywanà przechodziç z formy drukowej
w dostatecznej iloÊci nie zrywajàc powierzchni pod∏o˝a (adhezja farb
do zadrukowywanego pod∏o˝a winna byç wi´ksza od ich kohezji);
- winny si´ odpowiednio szybko utrwalaç niezale˝nie od mechanizmu
tego zjawiska;
- winny powodowaç, by druki by∏y o ˝àdanej barwie, Êwiat∏otrwa∏oÊci,
odpornoÊci na Êcieranie, matowe lub z po∏yskiem.
Przedstawione wymagania, jakkolwiek dotyczà przede wszystkim farb
typograficznych, mo˝na okreÊliç jako ogólne wymagania stawiane farbom
drukowym.
6.1.1
Typograficzne
farby gazetowe
Farby gazetowe typograficzne produkowane sà jako czarne i kolorowe,
w tym równie˝ jako farby triadowe. Obecnie produkowane triadowe farby
gazetowe stosowane sà do drukowania z form fotopolimerowych.
Farby typograficzne gazetowe produkowane sà obecnie o lepkoÊci od
oko∏o 2 Pa·s do kilku Pa·s. Majà one najwy˝szy wskaênik rozlewu spoÊród
farb na spoiwach olejowych. Produkowane sà tak˝e farby czarne o ni˝szej
lepkoÊci bo wynoszàcej 0,4 Pa·s. Gazetowe maszyny typograficzne pracujà
obecnie z pr´dkoÊciami od 25 000 do 40 000 obrotów na godzin´. Farby
o ni˝szych lepkoÊciach sà stosowane do maszyn najszybszych. LepkoÊç
farby musi byç dostosowana do pr´dkoÊci drukowania oraz ch∏onnoÊci
zadrukowywanego pod∏o˝a. Przy du˝ych pr´dkoÊciach lepkoÊç powinna
byç ni˝sza, ale w pewnych okreÊlonych granicach, poniewa˝ farby o ni˝szej
lepkoÊci majà wi´kszà sk∏onnoÊç do pylenia oraz przebijania na drugà
stron´ zadrukowywanego papieru.
Farby gazetowe stosowane sà do drukowania papierów odmiany
drzewnej (gazetowych) i pó∏drzewnej. Utrwalanie farb typograficznych
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gazetowych zachodzi wy∏àcznie w wyniku wsiàkania spoiwa. Farby gazetowe typograficzne nie zawierajà praktycznie olejów ani ˝ywic schnàcych.
Tylko w niektórych wyjàtkowych przypadkach ich zawartoÊç mo˝e dochodziç do 5%, co praktycznie i tak nie ma wp∏ywu na mechanizm utrwalania
si´ tych farb. Sk∏ad farb typograficznych gazetowych np. czarnych to
sadza, podbarwiacz (pigment lub barwnik niebiesko-fioletowy pozwalajàcy uzyskaç g∏´bi´ czerni) i olej mineralny jako spoiwo. Olej mineralny ma
zwykle za ma∏à lepkoÊç, w zwiàzku z tym rozpuszcza si´ lub roztwarza
w nim asfalt naturalny lub pewne iloÊci niedrogiej ˝ywicy. W przypadku
farb kolorowych spoiwo musi mieç barw´ jasnà, w zwiàzku z tym nie
mo˝na stosowaç asfaltów. W tym przypadku stosowane sà bardzo cz´sto
mieszaniny ˝ywicy kumaronowej (o jasnej barwie) z ˝ywicà alkidowà.
6.1.2.
Typograficzne
farby do drukowania etykiet
samoprzylepnych

Do drukowania etykiet samoprzylepnych na wàskich zwojowych wielozespo∏owych maszynach typograficznych lub maszynach kombinowanych
zawierajàcych zespo∏y typograficzne stosowane sà dwie grupy farb. Sà to
farby na spoiwach olejowych (oleje schnàce i ˝ywice jako zag´stnik
rozpuszczone w wysokowrzàcych w´glowodorach alifatycznych lub oleju
mineralnym) oraz farby utrwalane promieniowaniem UV wed∏ug mechanizmu rodnikowego. W obu przypadkach produkowane sà farby czarne,
triadowe i kolorowe. Farby olejowe majà nieco wy˝szà lepkoÊç ni˝ farby
gazetowe i do ich produkcji stosowane sà barwid∏a i spoiwa o wy˝szej
czystoÊci.
Drukowanie etykiet samoprzylepnych farbami olejowymi odbywa si´
zwykle przy niewielkich pr´dkoÊciach drukowania wynoszàcych oko∏o
40 m/min. Produkowane sà najcz´Êciej dwie odmiany farb olejowych:
jedna do drukowania papierów powlekanych lub niepowlekanych stanowiàcych warstw´ wierzchnià materia∏u samoprzylepnego i druga, która
s∏u˝y do drukowania wierzchniej strony materia∏ów samoprzylepnych
wykonanych z powlekanego papieru, folii PVC, folii metalizowanej lub
papieru metalizowanego. Farba druga to typowa farba na pod∏o˝a
niech∏onne. Farby olejowe sà utrwalane przez zestalenie olejów schnàcych.
po odparowaniu w´glowodorów alifatycznych, które sà w sk∏adzie farb.
Niezb´dnym czynnikiem do przyspieszajàcym schni´cie jest nadmuch goràcego powietrza lub promienniki podczerwieni (IR), powodujàce g∏ównie
odparowanie w´glowodorów alifatycznych lub oleju mineralnego.
Przy zastosowaniu farb utrwalanych promieniowaniem UV mo˝na
materia∏y samoprzylepne drukowaç ze znacznie wi´kszymi szybkoÊciami,
bo dochodzàcymi nawet do 120 m/min. z rozbiciem na ró˝ne pokrycia
materia∏ów samoprzylepnych.
W obu rodzajach farb typograficznych do drukowania etykiet wyst´pujà ograniczenia w „kolorach“ - nie ma po prostu odpowiednich do tego
celu pigmentów lub lak.

6.1.3. Typograficzne farby do
numeratorów
Sà to specjalne farby na spoiwach olejowo-˝ywicznych lub olejowych
o postaci mazistej utrwalajà si´ przez wsiàkanie i polimeryzacj´ pod wp∏ywem tlenu z powietrza. Farby te charakteryzujà si´ wysokimi chemicznymi
i mechanicznymi parametrami odpornoÊciowymi odpowiadajàcymi wymogom farb banknotowych. Sà one stosowane do drukowania numerów
najcz´Êciej na papierach wartoÊciowych (banknoty, akcje, obligacje itp.).
Drukowanie numerów jest realizowane przy pomocy tzw. numeratorów,
które najcz´Êciej obecnie sà zintegrowane z maszynà offsetowà lub
rzadziej z typograficznà. Po uderzeniu w papier nast´puje przesuni´cie
cyfry i przy nast´pnym uderzeniu (arkuszu) uzyskujemy wy˝szy numer.
Najcz´Êciej numeratory stosowane sà jako wielokrotne urzàdzenia na
powierzchni jednego arkusza drukowego. Ich iloÊç zale˝y od formatu
numerowanego druku i od formatu arkusza, który jest zadrukowywany.
Zazwyczaj produkowane sà farby o barwie czarnej i czerwonej. Zawierajà
one w spoiwie barwnik niewidzialny w Êwietle dziennym, a Êwiecàcy
w okreÊlonym zakresie promieniowania UV lub/i w IR (promieniowaniu
podczerwonym), innà barwà ni˝ ta, którà ma farba.
Najcz´Êciej stosowane sà poni˝sze rodzaje farb do numeratorów:
- farba czarna standardowa widoczna w promieniowaniu IR,
- farba czarna niewidoczna w promieniowaniu IR (nie dajàca si´
skopiowaç np. w kserografach),
- farba czarna niewidoczna w promieniowaniu IR, fluoryzujàca
(Êwiecàca) w promieniowaniu (Êwietle) UV (365 nm) barwà ˝ó∏tà,
- farba czarna Êwiecàca po naÊwietleniu promieniowaniem IR,
- farba czarna Êwiecàca ˝ó∏tym Êwiat∏em po naÊwietleniu
promieniowaniem UV (365 nm),
- farba czarna Êwiecàca czerwonawym Êwiat∏em po naÊwietleniu
promieniowaniem UV (365 nm),
- farba czarna Êwiecàca niebieskim Êwiat∏em po naÊwietleniu
promieniowaniem UV (365 nm),
- farba czarna magnetyczna wykrywana przez odpowiedni detektor,
która ma w swoim sk∏adzie pigment magnetyczny,
- farba czarna penetrujàca, czerwona cz´Êç spoiwa farby czarnej
penetruje na drugà stron´ druku, dajàc obraz czerwony;
na powierzchni zostaje czarny nadruk,
- farba czerwona niewidoczna w promieniowaniu IR,
- farba czerwona Êwiecàca czerwonym Êwiat∏em po naÊwietleniu
promieniowaniem UV (365 nm).
6.2. Charakterystyka farb
offsetowych
Wspó∏czeÊnie produkowane farby offsetowe nale˝y w pierwszej kolejnoÊci podzieliç na utrwalane w sposób konwencjonalny oraz utrwalane
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promieniowaniem UV. Te pierwsze, które stanowià ponad 90% produkowanych farb offsetowych mo˝na podzieliç na trzy g∏ówne grupy ze
wzgl´du na technologi´ drukowania, w której sà stosowane. Mamy wi´c
farby do drukowania offsetowego arkuszowego i do drukowania
offsetowego zwojowego, które dzielà si´ na farby utrwalane przez
wsiàkanie czyli typu cold-set i na farby utrwalane przez odparowanie
wysokowrzàcego rozpuszczalnika goràcym powietrzem lub p∏omieniem
czyli typu heat-set. Miedzy tymi trzema g∏ównymi rodzajami farb offsetowych wyst´pujà zazwyczaj znaczàce ró˝nice w sk∏adzie farb i ich lepkoÊci.
Poni˝ej podano przeci´tne przyk∏adowe sk∏ady, lepkoÊci i tack
(w temperaturze pokojowej) ró˝nych rodzajów farb offsetowych.
Sk∏adniki farb
Pigmenty
˚ywice
Alkidale / oleje schnàce
Olej mineralny
(temp. wrzenia °C)
Dodatki
LepkoÊç, [Pa·s]
Tack

Farby arkuszowe

Farby heat-set

Farby cold-set

15 - 25
25 - 20
30 - 20
20 - 25
(250 - 300)
5 - 10
10 - 50
9 -13

15 - 25
25 - 35
15 - 5
40 - 25
(200 - 300)
5 - 10
5 -15
7 -12

20 - 25
8 - 12
12 - 0
ok. 60
250 - 400
1-5
2 - 10
3,5 - 5

Tabela 6.1 Sk∏ad farb offsetowych w %.

Pomimo ró˝nic jakie podano powy˝ej w tabeli farby offsetowe muszà
mieç cechy wspólne wynikajàce z faktu ich stosowania do drukowania
w technice offsetowej. Charakterystycznym dla techniki drukowania
offsetowego jest:
- przenoszenie farby z formy drukowej na zadrukowywane pod∏o˝e
poprzez cylinder poÊredni (tzw. offsetowy),
- po∏o˝enie elementów drukujàcych i niedrukujàcych w zasadzie
w jednej p∏aszczyênie,
- zwil˝anie formy drukowej roztworem nawil˝ajàcym (najcz´Êciej
roztworem wodnym).
Farby offsetowe ze wzgl´du na ich przenoszenie poprzez cylinder
poÊredni (offsetowy) muszà charakteryzowaç si´ du˝à intensywnoÊcià
barwy oraz znacznà Êwiat∏otrwa∏oÊcià. GruboÊç warstwy farby offsetowej
wynosi najcz´Êciej 1-2 µm (dla porównania przy drukowaniu
typograficznym zwykle 3-5 µm). Ze wzgl´du na ma∏à gruboÊç warstwy
farby offsetowej uzyskanie w∏aÊciwej odbitki umo˝liwiajà tylko farby
o du˝ej intensywnoÊci barwy i du˝ej Êwiat∏otrwa∏oÊci. Uzyskuje si´ to przez
zwi´kszenie zawartoÊci pigmentu lub laki, u˝ycie barwide∏ o znacznej
intensywnoÊci barwy oraz przez bardzo dobre utarcie farby. Farba offsetowa musi mieç odpowiednio dobrane w∏aÊciwoÊci reologiczne (g∏ównie
tack), aby jej przenoszenie mi´dzy ró˝nymi materia∏ami takimi jak metal,
guma, i papier (lub inne pod∏o˝e) przebiega∏o bez zak∏óceƒ.

Cechà charakterystycznà techniki drukowania offsetowego jest równie˝
to, ˝e elementy drukujàce i nie drukujàce formy drukowej znajdujà si´ w tej
samej p∏aszczyênie. Sà one tak spreparowane, ˝e elementy drukujàce sà
hydrofobowe a niedrukujàce - hydrofilowe. W zwiàzku z tym farba offsetowa musi byç hydrofobowa, tzn. nie mo˝e zwil˝aç elementów niedrukujàcych formy, a byç przyjmowana tylko przez elementy drukujàce.
Hydrofobowy charakter farby jest uzale˝niony od rodzaju spoiwa u˝ytego
do jej wytwarzania.
Kolejnà w∏aÊciwoÊcià techniki drukowania offsetowego jest fakt,
˝e obok farby w procesie drukowania bierze udzia∏ p∏yn nawil˝ajàcy (woda)
i nast´puje bezpoÊredni kontakt farby z p∏ynem nawil˝ajàcym. Roztwór
nawil˝ajàcy, którego g∏ównym sk∏adnikiem jest woda, wp∏ywa na zmian´
w∏aÊciwoÊci farby wskutek tego, ˝e woda tworzy ze spoiwem farby
emulsj´ typu woda - olej. Zwykle farba offsetowa tworzàc emulsj´ tego
typu przyjmuje ok. 10% wody. Powstanie emulsji powoduje obni˝enie
koncentracji pigmentów lub lak, powodujàc jednoczeÊnie obni˝enie intensywnoÊci farby. Nast´puje tak˝e zmiana w∏aÊciwoÊci reologicznych emulsji,
gdy˝ zmiana koncentracji pigmentu (lub laki) powoduje obni˝enie jej
lepkoÊci w stosunku do lepkoÊci farby. Równolegle z powstawaniem
emulsji woda - olej tworzy si´ emulsja olej - woda. Ta ostatnia emulsja ma
du˝o wy˝szà lepkoÊç ni˝ spoiwo u˝yte do produkcji farby. Powstanie
emulsji olej - woda powoduje g´stnienie farby podczas drukowania.
Zmian´ w∏aÊciwoÊci farb offsetowych okreÊla nie tylko iloÊç zemulgowanej przez nie wody, ale równie˝ typ powsta∏ej emulsji, tj. czy emulsja jest
typu woda - olej czy te˝ typu olej - woda, (tzn. który sk∏adnik jest fazà
rozproszonà, a który rozpraszajàcà). Farba offsetowa musi mieç charakter
hydrofobowy. Emulsja woda w oleju (farbie) zachowuje ten charakter
i zwil˝a tylko elementy drukujàce formy offsetowej nie powodujàc zak∏óceƒ
procesu drukowania.
JeÊli w procesie emulgowania powstaje emulsja typu olej (farba)
w wodzie, nast´puje zmiana charakteru farby z hydrofobowego na hydrofilowy. Farba taka pokrywa hydrofilowe (tj. niedrukujàce) elementy formy,
co zak∏óca proces drukowania.
Praktycznie w trakcie drukowania tworzà si´ oba typy emulsji z tym,
˝e przewa˝a emulsja typu woda w farbie. Ustala si´ jednak stan równowagi pomi´dzy oboma typami emulsji. W przypadku zwi´kszenia si´ udzia∏u
emulsji farba w wodzie, mo˝e wystàpiç zjawisko tonowania. Polega ono na
tym, ˝e oprócz elementów drukujàcych formy, zwil˝ane sà farbà równie˝
elementy hydrofilowe, niedrukujàce i one tworzà dodatkowy obraz
(najcz´Êciej t∏o). Aby zapobiec tonowaniu, wprowadza si´ do farb
offsetowych dodatki stabilizujàce powstawanie emulsji typu woda w farbie
i nie dopuszczajàce do jej przeobra˝enia si´ w emulsj´ farba w wodzie.
Sà nimi np. sole dwu- i trójwartoÊciowych metali (Co, Mn) i kwasów organicznych, nierozpuszczalne w wodzie, a rozpuszczalne w spoiwie farby
(rys. 6.1).
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Rys.6.1. Emulsje farby powstajàce podczas drukowania offsetowego: a) emulsja typu
„woda w oleju“, b) emulsja typu „olej w wodzie“.

Stosowanie spoiw o niskiej lub wysokiej liczbie kwasowej oddzia∏uje
niekorzystnie na form´ drukowà, prowadzàc w pierwszym przypadku do
zanikania fragmentów rysunku, w drugim do emulgowania farby w wodzie
powodujàc tonowanie.
Wspó∏czeÊnie produkowane sà nast´pujàce rodzaje farb offsetowych:
- farby arkuszowe: czarne, kolorowe, triadowe i metaliczne,
- farby gazetowe offsetowe tzw. cold-set: czarne, kolorowe i triadowe,
- farby zwojowe offsetowe utrwalane ciep∏em tzw. heat-set: czarne,
kolorowe, triadowe i metaliczne,
- farby utrwalane promieniowaniem UV do drukowania na maszynach
arkuszowych i zwojowych: czarne, kolorowe, triadowe i metaliczne.
6.2.1. Farby
offsetowe
arkuszowe
Offsetowe farby arkuszowe stosowane sà do drukowania na ró˝nych
pod∏o˝ach, takich jak: wszelkiego rodzaju produkty papierowe oraz
pod∏o˝a niech∏onne takie jak blacha bia∏a lub czarna, folie z tworzyw
sztucznych np. PVC, polietylen (jako pow∏oka na papierze), folie
polimerowe i aluminiowe oraz papiery metalizowane b´dàce górnà
warstwà etykiet samoprzylepnych itp. Nowoczesne arkuszowe maszyny
offsetowe drukujà obecnie z pr´dkoÊcià 13 000 - 20 000 arkuszy na
godzin´ (w zale˝noÊci od formatu). Ta wysoka szybkoÊç drukowania jest
prawdziwym wyzwaniem dla producentów farb. Podzia∏ów arkuszowych
farb offsetowych istnieje wiele, jednak najcz´Êciej stosowany jest podzia∏
przedstawiony poni˝ej.
Farby do drukowania produktów papierowych:
- farby do drukowania papierów i kartonów niepowlekanych,
- farby do drukowania papierów powlekanych,
- farby dodrukowania papierow powlekanych pó∏matowych i matowych,
- farby do drukowania papierów i kartonów powlekanych z wysokim
po∏yskiem (np. typu Chromolux bia∏ych nielakierowanych),

- farby do drukowania pod∏o˝y niech∏onnych i niewsiàkliwych
(np.: Chromolux Color, papiery typu Chromolux lakierowane, papiery
metalizowane, papiery powlekane tworzywem sztucznym, folie z PVC
i PS i itp.),
- farby o wysokim po∏ysku,
- farby do drukowania opakowaƒ i do drukowania papierów matowych,
- farby arkuszowe offsetowe do drukowania dwustronnego w jednym
przejÊciu przez maszyn´ tzw. „do drukowania z odwracaniem“,
- farby do drukowania plakatów,
- farby dla tzw. „ma∏ego offsetu“,
- farby niskozapachowe do drukowania opakowaƒ (Êrodki spo˝ywcze
i papierosy),
- farby do papierów majàcych tendencj´ do zwijania si´ (tzw. o mi´kkim
zrecepturowaniu),
- farby do drukowania opakowaƒ papierowych dosuszane
promieniowaniem IR,
- farby niezasychajàce w ka∏amarzu i na wa∏kach farbowych,
- farby ekologiczne (bez olejów mineralnych),
- farby metaliczne,
- farby przeznaczone do lakierowania lakierami utwardzanymi
promieniowaniem UV.
Pozosta∏e farby do drukowania arkuszowego:
- farby odblaskowe,
- farby do drukowania blachy,
- farby do drukowania tzw. bezwodnym offsetem „waterless offset“, itp.
Jak widaç z powy˝szego asortyment farb offsetowych arkuszowych jest
bardzo du˝y i bardzo zró˝nicowany. Najcz´Êciej z wy˝ej wymienionych
rodzajów farb arkuszowych produkowane sà farby triadowe zwane tak˝e
cz´sto farbami skalowymi, s∏u˝àce do drukowania obrazów wielotonalnych. Sà to farby: ˝ó∏ta, magenta, cyjan, czarna neutralna do uzupe∏nienia
triady i czarna tekstowa - ilustracyjna o wysokim kontraÊcie. W wielu
przypadkach produkowane sà tzw. kolory specjalne wg Pantone lub
wg HKS lub te˝ na specjalne zmówienie klienta.
Farby do drukowania produktów papierowych . Stanowià one
najwi´kszy asortyment farb offsetowych. W tabeli 6.2. podano wed∏ug
jakiego mechanizmu powinny si´ utrwalaç farby offsetowe w zale˝noÊci od
ch∏onnoÊci pod∏o˝a. Z uwagi na ró˝norodnoÊç pod∏o˝y sk∏ad farb offsetowych arkuszowych ró˝ni si´ miedzy sobà. Obecnie nie produkuje si´ farb
do ÊciÊle okreÊlonej szybkoÊci maszyny. Wiadomo, ˝e szybkoÊç drukowania
wynosi dziÊ kilkanaÊcie tysi´cy arkuszy na godzin´ i jej musi podo∏aç praktycznie ka˝da farba offsetowa arkuszowa. Produkowane sà natomiast
specjalne farby przeznaczone do maszyn ma∏ego offsetu. Ich sk∏ad jest tak
dobrany, ˝e szybko ustala si´ równowaga woda-farba (pomimo krótkiego
zespo∏u farbowego) oraz szybko utrwalajà si´ na papierze offsetowym
(tj. na papierze niepowlekanym). Specjalnym rozwiàzaniem technicznym
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sà tak˝e farby do drukowania „z odwracaniem“ czyli przeznaczone do
drukowania dwustronnego przy jednym przejÊciu przez arkuszowà
maszyn´ wielozespo∏owà. Farba normalna czyli standardowa podczas
odwracania arkusza papieru w celu zadrukowania jego drugiej strony
rozmazywa∏aby si´. Farby skonstruowane specjalnie do tego celu szybko
utrwalajà si´ g∏ownie powierzchniowo umo˝liwiajàc, odwracanie arkusza
bez rozmazywania si´ farby.
Od farb przeznaczonych do drukowania afiszy wymagana jest
odpornoÊc na alkalia, ze wzgl´du na stosowany do klejenia klej, który ma
odczyn zasadowy a druk jest pokrywany klejem od spodu i wierzchu.
Standardowe farby purpurowe nie majà tej odpornoÊci. W zwiàzku z tym
do drukowania afiszy produkowane sà farby triadowe (skalowe) odporne
na alkalia. Triada taka ma niestety innà barw´ od skali europejskiej.
Wymagana jest równie˝ podwy˝szona Êwiat∏otrwa∏oÊç szczególnie farb
o barwach czerwonych.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà farby przeznaczone do drukowania
papierów matowych. Charakteryzujà si´ one podwy˝szonà odpornoÊcià na
Êcieranie i odpornoÊcià na karbonizacj´ oraz schni´ciem g∏ownie oksydacyjnym. Farby do drukowania pod∏o˝y niech∏onnych w tym i papierów typu
Chromolux Color i Metalic, papierów metalizowanych i powlekanych
tworzywem sztucznym muszà byç produkowane jako farby utrwalajàce si´
metodà oksydacyjnà (polimeryzacja spoiwa pod wp∏ywem tlenu bez
procesu wsiàkania). Pod∏o˝a niech∏onne w tym wypadku to tak˝e folie
z PVC oraz folie z polistyrenu i jego kopolimerów.
W zale˝noÊci od przeznaczenia ró˝ny jest sk∏ad spoiwa farb i nieco inny
mechanizm utrwalania.

Rodzaj pod∏o˝a

Papier offsetowy
Karton jednostronnie kryty
Papier jednostronnie
powlekany
Papiery i kartony powlekane
z po∏yskiem lub matowe
oraz typu chromolux (bia∏e)
Papiery typu Chromolux
Color, Metalic, papiery
metalizowane, tworzywa
sztuczne, blacha

Schni´cie przez wsiàkanie
[%]

Schni´cie przez utlenienie
i polimeryzacj´ [%]

70-80%
50-60%

20-30%
40-50%

30-50%

50-70%

30-50%

50-70%

0%

100%

Tabela 6.2 Mechanizm utrwalania si´ farb offsetowych arkuszowych w zale˝noÊci od
stosowanego pod∏o˝a.

Produkowane sà równie˝ farby do drukowania sublimacyjnego zawierajàce barwid∏o sublimujàce podczas przenoszenia z papieru na tkaniny
z w∏ókien syntetycznych w wysokiej temperaturze uzyskiwanej w kalandrze
lub prasie. Barwid∏o zamienia si´ w wysokiej temperaturze w gaz i wnika
w podgrzewanà tkanin´, która ma byç zadrukowana metodà transferu.
Na targach Drupa 2000 by∏y eksponowane nowe farby offsetowe
przeznaczone do drukowania papierów powlekanych. Sà to tzw. farby
hybrydowe, które bazujà na spoiwach farb konwencjonalnych, ale zawierajà tak˝e oko∏o 25% spoiwa utrwalanego promieniowaniem UV. Przy ich
zastosowaniu mo˝na drukowaç kartony o du˝ej gramaturze z pr´dkoÊciami ponad 12 000 ark. /h.
Do drukowania opakowaƒ papierowych przeznaczonych do pakowania produktów spo˝ywczych stosowane sà farby niskozapachowe
i dosuszane promieniowaniem podczerwonym (IR).
Farby offsetowe arkuszowe sà ostatnio cz´sto produkowane w trzech
ró˝nych wariantach ze wzgl´du na zachowywanie si´ w maszynie podczas
procesu drukowania, sà to farby: standard, niezasychajàce w ka∏amarzu
farbowym (semifresh) i niezasychajàce na walcach farbowych (fresh). Farby
niezasychajàce w ka∏amarzu farbowym lub na walcach farbowych mo˝na
pozostawiç noc. Farby niezasychajàce majà w swoim sk∏adzie antyutleniacze, które blokujà dost´p tlenu do farby, a tym samym uniemo˝liwiajà jej
utrwalenie. W zwiàzku z powy˝szym tylko farb´ standard czyli normalnà,
przy przerwaniu procesu drukowania nale˝y usunàç z walców farbowych
i z ka∏amarza farbowego, gdy˝ mogà na nich zaschnàç. Obecnie wi´kszoÊç
producentów farb produkujàcych farby typu fresh i semifresh produkuje
je w wersji niezasychajàcej na walcach farbowych. Ró˝nica mi´dzy tymi
dwoma odmianami polega tylko na okresie czasu na jaki mo˝na pozostawiç maszyn´ z zarobionà farbà.
Farby arkuszowe tzw. ekologiczne. Sà to farby sporzàdzone wy∏àcznie
na bazie olejów roÊlinnych. Najcz´Êciej olej sojowy zast´puje olej mineralny, którego przeci´tna zawartoÊç wynosi ok. 25%. Oleje roÊlinne, w tym
i olej sojowy nazywane sà surowcami odnawialnymi. Farby tego typu
zacz´to produkowaç stosunkowo niedawno. Sà one produkowane jako:
czarne, kolorowe i triadowe, w wersji niezasychajàcej w ka∏amarzu
farbowym, niezasychajàce na wa∏kach maszyny drukujàcej oraz w wersji
standard. Zamiana oleju mineralnego na roÊlinny objawia si´ mniejszà
zawartoÊcià substancji szkodliwych, biodegradowalnoÊcià i ∏atwiejszym
recyclingiem. Farby tego typu charakteryzujà si´ lepszym przekazywaniem,
stabilnà równowagà woda/farba, mniejszym zu˝yciem oraz mniejszà iloÊcià
odpadów. Farby ekologiczne przeznaczone sà do drukowania na papierach
offsetowych niepowlekanych i powlekanych, w tym na tzw. papierach
ekologicznych (otrzymywanych z celulozy bielonej bezchlorowo typu ECF
i TCF) oraz papierów makulaturowych. Sà one g∏ównie produkowane jako
farby triadowe. Do niektórych offsetowych farb ekologicznych stosowane
sà specjalne zmywacze bezrozpuszczalnikowe, w sk∏ad których wchodzi
woda z rozpuszczonymi solami i detergenty. Niestety iloÊç produkowanych
farb offsetowych ekologicznych jest ciàgle jeszcze niewielka.
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Farby metaliczne. Sà to farby oparte o pigmenty metaliczne zwane
bràzami. Dzielà si´ one na farby z∏ote i farby srebrne. Pigmentem
stosowanym do produkcji bràzów z∏otych jest mosiàdz lub miedê. Farby
metaliczne majà z regu∏y niskà odpornoÊç na Êcieranie, w zwiàzku z tym
druki wykonane nimi sà lakierowane. Najlepszym rozwiàzaniem w tym
wypadku jest lakierowanie druków lakierami dyspersyjnymi.
Farby z∏ote produkowane sà w trzech odcieniach: czerwonym, z∏otym
i zielonym. Zastosowane pigmenty ró˝nià si´ zawartoÊcià miedzi i cynku.
Produkowana jest jeszcze farba nazywana „miedê“ - stosowany do jej
produkcji pigment to rozdrobniona miedê. Farby z∏ote wymagajà spoiw
o niskiej liczbie kwasowej i o doÊç niskiej lepkoÊci. Bràz z∏oty ciemnieje na
powietrzu i ma z∏e w∏aÊciwoÊci drukowe. Aby osiàgnàç efekt metaliczny pH
p∏ynu nawil˝ajàcego nie powinno byç ni˝sze ni˝ 5,5 (najlepsze efekty
otrzymuje si´ przy p∏ynie nawil˝ajàcym o pH zasadowym). Offsetowe farby
z∏ote produkowane sà jako jedno lub dwusk∏adnikowe. Farby
jednosk∏adnikowe to gotowe farby prosto z puszki. Farby dwusk∏adnikowe
to pasta z pigmentem metalicznym z∏otym i pokost. Przed u˝yciem nale˝y
je zmieszaç najcz´Êciej w stosunku 1:1. Nale˝y pami´taç, ˝e do drukowania na farbie z∏otej tekstu szczególnie w systemie mokro na mokro nale˝y
stosowaç specjalne farby czarne. Ostatnio zamiast bràzów stosowane sà
barwione pigmenty aluminiowe. Uzyskiwane efekty przy tego rodzaju
farbie sà znacznie gorsze ni˝ w przypadku farb na pigmentach bràzowych.
Farby z∏ote na barwionych pigmentach aluminiowych nazywane sà farbami ekologicznymi, z tego powodu, ˝e eliminujà ucià˝liwy dla Êrodowiska
naturalnego i dla cz∏owieka proces wytwarzania bràzów.
Farby srebrne produkowane sà przy zastosowaniu pigmentu aluminiowego. Równie˝ i w tym przypadku, o ile chce si´ uzyskaç optymalny efekt
metaliczny wymaga si´, aby pH p∏ynu nawil˝ajàcego nie by∏o ni˝sze od 5,5.
Produkowane sà jako farby jednosk∏adnikowe i dwusk∏adnikowe. Farby
jednosk∏adnikowe gotowe sà do drukowania po wyj´ciu z puszki, zaÊ
dwusk∏adnikowe podobnie jak i z∏ote sk∏adajà si´ z pasty i pokostu. Oba
sk∏adniki nale˝y przed u˝yciem wymieszaç. Podobnie jak i w przypadku
farby z∏otej tak i przy stosowaniu srebrnej najlepsze efekty metaliczne
uzyskuje si´ drukujàc farbami dwusk∏adnikowymi. Do drukowania na
srebrnej farbie stosowaç nale˝y specjalnà farb´ czarnà identycznà jak do
drukowania na farbie z∏otej. Pod lakier UV konieczna jest specjalna farba
srebrna.
Pozosta∏e farby arkuszowe do drukowania offsetowego to przede
wszystkim: farby odblaskowe, farby do drukowania blachy i farby do
drukowania technikà bezwodnego offsetu (waterless offset) czyli offsetu
bez nawil˝ania.
Farby odblaskowe to farby, które zawierajà pigmenty lub laki zdolne do
fosforescencji lub fluorescencji pod wp∏ywem naÊwietlenia Êwiat∏em dziennym lub sztucznym. W przypadku farb fosforescencyjnych pigment lub laki
po zaabsorbowaniu energii Êwiat∏a i po zaprzestaniu jego emisji
wypromieniowujà w ciemnoÊci Êwiat∏o wzbudzone (Êwiecà w ciemnoÊci).
Farby tego typu stosowane sà do drukowania wszelkiego rodzaju znaków
ostrzegawczych, które muszà byç równie˝ rozpoznawalne w ciemnoÊci.

Farby do drukowania blachy . Technikà offsetowà blachy
zadrukowywane sà najcz´Êciej na maszynach jedno- lub dwukolorowych,
drukowanie offsetowe cztero- lub szeÊciokolorowe blach nale˝y jeszcze
ciàgle do rzadkoÊci (oczywiÊcie poza stosowaniem farb utrwalanych
promieniowaniem UV), przy czym farby nanosi si´ obok siebie lub jedna na
drugà (tzw. sposób „mokro na mokro“). Blachy najcz´Êciej zadrukowywuje si´ po uprzednim pokryciu ich emalià lub lakierem pod∏o˝owym. Cz´sto
równie˝ po zadrukowaniu blacha jest lakierowana. Farbom offsetowym do
drukowania blachy stawia si´ dodatkowe wymagania wynikajàce z technologii drukowania blach czy te˝ ze wzgl´du na ich przeznaczenie po
zadrukowaniu. Ze wzgl´du na specyfik´ technologii drukowania wymaga
si´, aby farby wysycha∏y w ciàgu kilku minut w temperaturze pieca
suszàcego (150-180°C).Utworzona powierzchnia b∏onki farbowej musi byç
odporna na zarysowanie i Êcieranie, a pow∏oka musi byç na tyle elastyczna,
aby by∏a odporna na zginanie i rozciàganie (z zadrukowanej blachy
formowane sà opakowania np. puszki). B∏onka farbowa powinna byç
równoczeÊnie twarda, aby nie wyst´powa∏o odbijanie (odciàganie)
w stosie.
Spoiwa farb do drukowania na blasze majà wysokà lepkoÊç. W ich
sk∏ad wchodzà ˝ywice alkidowe oraz oleje schnàce modyfikowane winylotoluenem, w celu polepszenia twardoÊci i przyspieszenia schni´cia stosowane sà równie˝ wysokowrzàce frakcje rozpuszczalników organicznych.
W przypadku farb do drukowania blachy, która przed formowaniem
z niej opakowaƒ nie b´dzie pokrywana lakierami, do spoiw wprowadza si´
modyfikowane ˝ywice maleinowe lub fenolowe. Dodatek tych ˝ywic
zwi´ksza twardoÊç b∏onki oraz po∏ysk. Farby na bazie tych ˝ywic majà
wyd∏u˝ony czas schni´cia. Dlatego te˝ nale˝y stosowaç suszki lub zamiast
suszek niewielkie iloÊci wysokowrzàcych w´glowodorów alifatycznych.
Spoiwa farb jasnych nie mogà zmieniaç barwy, ˝ó∏knàç czy ciemnieç
w temperaturze pieca suszarniczego. Równie˝ stosowane pigmenty muszà
byç odporne na dzia∏anie wysokich temperatur (180-200°C). Wi´kszoÊç
pigmentów odporna jest na temperatur´ nie przekraczajàcà 120°C,
w zwiàzku z tym asortyment pigmentów nie jest szeroki. Ponadto pigmenty stosowane do produkcji farb na blach´ muszà byç odporne na
rozpuszczalniki z grupy w´glowodorów aromatycznych, jak te˝ na ketony
i aldehydy. Lakiery pokryciowe zawierajà cz´sto te rozpuszczalniki. W przypadku gdy pigment ma niskà odpornoÊç na rozpuszczalniki, nast´puje
zjawisko wymywania substancji barwiàcej z farby przez lakier. Farby do
drukowania na blasze w niektórych przypadkach muszà byç odporne na
sterylizacj´ lub pasteryzacj´.
Farby do drukowania blachy utrwalajà si´ dwuetapowo. W pierwszym
etapie nast´puje odparowanie rozpuszczalnika. Proces ten zaczyna si´
w momencie po∏o˝enia warstwy farby na blasze, a koƒczy si´ w tunelu
suszàcym (w piecu). Drugi etap, przebiegajàcy w podwy˝szonej
temperaturze, polega na utlenianiu i polimeryzacji olejów schnàcych.
W wyniku tego tworzy si´ powierzchniowa b∏onka farby, która póêniej
utwardza si´.
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Farby do bezwodnego drukowania offsetowego. Sà to stosunkowo
nowe produkty zresztà jak i sama technika drukowania. Farby muszà mieç
nieco innà budow´ ni˝ normalne offsetowe ze wzgl´du na brak roztworu
nawil˝ajàcego i zwiàzany z tym wzrost temperatury. Charakter oleofilowy
farby powoduje, ˝e jest ona przyjmowana przez oleofilowe elementy
drukujàce formy. Najcz´Êciej do offsetu bez nawil˝ania produkowane sà
tylko farby czarne i triadowe. Jednym z najwa˝niejszych czynników, które
majà wp∏yw na proces bezwodnego drukowania offsetowego jest temperatura. Farba musi wytrzymywaç wy˝szà temperatur´ podczas drukowania,
tak aby na skutek zmniejszania si´ jej lepkoÊci nie nast´powa∏o zjawisko
zwi´kszania wartoÊci tonalnych (zabijania punktów rastrowych) i brudzenia
w miejscach niedrukujàcych. Takà po˝àdanà odpornoÊç uzyskuje si´
poprzez dobór odpowiednich spoiw i pigmentów uzyskiwanych metodà
flaszowania. Takà farbà mo˝na drukowaç do temperatury 30°C. OczywiÊcie
cylindry formowe maszyny muszà byç ch∏odzone. W porównaniu z konwencjonalnymi farbami offsetowymi, farby do bezwodnego offsetu majà
wy˝szy tack, który ze wzgl´du na brak Êrodka nawil˝ajàcego (nie tworzy si´
emulsja wody w oleju) nie zmienia si´ w czasie drukowania. Fakt ten
powoduje koniecznoÊç stosowania Êrodków pomocniczych przy drukowaniu papierów o ma∏ej odpornoÊci na zrywanie powierzchni lub stosowania
papierów o du˝ej odpornoÊci na zrywanie powierzchni, gdy˝ iloÊç
dodawanych Êrodków redukujàcych tack jest ograniczona, bo mo˝e ona
powodowaç zmian´ charakteru farby. Powodowa∏oby to z∏e przyjmowanie
farby przez form´.
Farby tego typu muszà mieç drobniejszy ni˝ zwykle i bardzo dobrze
roztarty pigment (lak´) ze wzgl´du na ryzyko zarysowania delikatnej formy
drukowej do bezwodnego offsetu.
Ostatnià nowoÊcià by∏o prezentowanie na targach Drupa 2000 farb
wodozmywalnych i dyspersyjnych wodnych do drukowania technikà
bezwodnego offsetu.
6.2.2. Farby
gazetowe
offsetowe tzw.
cold-set
Sà to farby przeznaczone do zwojowego drukowania gazet technikà
offsetowà na papierach drzewnych, pó∏drzewnych i makulaturowych,
ksià˝ek telefonicznych i adresowych na papierach drzewnych TDP
(Telephone Directory Paper) oraz druków na papierach offsetowych bezdrzewnych i drzewnych. Farby te s∏u˝à tak˝e do drukowania formularzy
bez koƒca. Produkowane sà one jako czarne, kolorowe i triadowe.
SzybkoÊç drukowania w tej technice jest znaczna i wynosi ostatnio 35 000
- 40 000 obrotów na godzin´. Farby typy cold-set utrwalajà si´ przez
wsiàkanie oleju mineralnego, który jest rozpuszczalnikiem stosowanych do
produkcji farb ˝ywic kalafoniowo-maleinowych i alkidowych. W przypadku
farb czarnych ˝ywice kalafoniowo-maleinowe mo˝e zast´powaç asfalt.
Farby gazetowe offsetowe zawierajà praktycznie zawsze w swoim sk∏adzie

w iloÊci poni˝ej 10% spolimeryzowany olej lniany. Nie ma on praktycznie
˝adnego wp∏ywu na mechanizm utrwalania si´ farby (jest on zag´stnikiem
spoiwa). W porównaniu z gazetowymi farbami typograficznymi farby
offsetowe majà wy˝szà intensywnoÊç barwy (zwykle poprzez wi´kszà
zawartoÊç pigmentu lub laki) oraz nieco wy˝szà lepkoÊç i tack.
IntensywnoÊç farb typograficznych jest mniejsza ze wzgl´du na przenoszenie na papier wi´kszej iloÊci farby:
- w drukowaniu offsetowym przenoszone jest 0,8-1,3 g/m2 farby,
- w drukowaniu typograficznym przenoszone jest 1,6-2,0 g/m2 farby.
Mimo to tylko w technice offsetowej zapewnione jest równomierne
krycie apli bez p´kni´ç (tzw. nak∏uç szpilek).
Na 1 kg farby drukowej jest zu˝ywane przeci´tnie 2,5 kg Êrodka
nawil˝ajàcego. Ta iloÊç Êrodka nawil˝ajacego s∏u˝y do zwil˝ania miejsc
niedrukujacych formy oraz do zemulgowania w farbie cold-setowej.
Farby gazetowe offsetowe majà zbli˝onà lepkoÊç i nieco wy˝szy tack
ni˝ typograficzne gazetowe. Farby offsetowe cold-setowe sà tak zbudowane, ˝e ich tack nie narzuca kolejnoÊci drukowania (tack jest praktycznie
taki sam). Tack poszczególnych farb dostosowuje si´ do kolejnoÊci
ustawienia kolorów na maszynie. KolejnoÊç drukowania najcz´Êciej
w praktyce zale˝y od :
- konfiguracji maszyn,
- konkretnej produkcji tzn. prowadzenia taÊmy papieru w maszynie.
Cz´sto dobiera si´ taki uk∏ad farb w maszynie, aby przy ró˝norodnej
produkcji by∏o jak najmniej mycia zespo∏ów farbowych. W takich przypadkach najcz´Êciej drukuje si´ najpierw farb´ czarnà, choç istnieje ryzyko
„zabrudzenia“ kolejnych farb: cyjanu, purpury i ˝ó∏tej. Farby wydrukowane
jako pierwsze majà kontakt z kolejnymi obciàgami offsetowymi co mo˝e
np. powodowaç: deformacje punktów rastrowych. W zwiàzku z tym farby
wra˝liwe na deformacj´ punktów rastrowych powinny byç drukowanie
jako ostatnie.

Farba
Farba gazetowa
offsetowa
Farba gazetowa
typograficzna

LepkoÊç Pa·s, 20° C

Tack (Tack-O-Scope)

2-10

3,5-5,0

3,5-10

2,5-3,5

Tabela 6.3 Porównanie lepkoÊci i tacku farb gazetowych offsetowych i typograficznych.

W∏aÊciwoÊci reologiczne farb gazetowych offsetowych zale˝à m.in. od
typu zespo∏u farbowego, np. od tego czy ma dolny czy górny nó˝ farbowy.
Zarówno lepkoÊç jak i tack zmieniajà si´ na skutek zemulgowanego Êrodka
nawil˝ajàcego w zespole drukujàcym. Z tego te˝ powodu, aby osiàgnàç
dobry jakoÊciowo druk, Êrodek nawil˝ajàcy musi byç odpowiednio dobrany,

125

by móg∏ spe∏niaç pewne specyficzne wymagania wynikajàce z tej technologii drukowania. Farby cold-setowe w zale˝noÊci od metody ich nadawania na form´ drukowà ró˝nià si´ mi´dzy sobà doÊç znacznie granicà
p∏yni´cia.
W zespo∏ach drukowych du˝ych maszyn rotacyjnych gazetowych
temperatura mo˝e przekraczaç 40°C. Podstawowà przyczynà tego zjawiska
jest tarcie spowodowane przez odkszta∏canie si´ elastycznych obciàgów.
Wzrost temperatury powoduje jednoczesny spadek lepkoÊci i tacku farby.
Przy czym tack farby zwi´ksza si´ ze wzrostem szybkoÊci maszyny drukujàcej, co mo˝e prowadziç do zrywania powierzchni papieru.
6.2.3. Farby
offsetowe do
drukowania
czasopism tzw.
„heat-set“
Sà to farby przeznaczone do zwojowego drukowania kolorowych
(wielobarwnych) czasopism, akcydensów, gazet itp. produktów technikà
offsetowà przy zastosowaniu farb utrwalanych ciep∏em tzw. heat-set.
Do drukowania stosowane sà g∏ównie papiery typu LWC (Lightweight
Coated), SC (Supercalendered) i ulepszone gazetowe (Improved
Newsprint). Rzadziej stosowane sà papiery MWC (Medium Weight
Coated), HWC (Hevy Weight Coated) i LoWC (Low Weight Coated).
W zwiàzku z obecnie doÊç zró˝nicowanym asortymentem zadrukowywanych papierów - równie˝ i asortyment farb jest ukierunkowany na dane
grupy papierów. Najogólniej stosowane farby typu heat-set produkowane
sà w dwóch podstawowych odmianach: z przeznaczeniem do drukowania
papierów powlekanych i niepowlekanych oraz do drukowania papierów
o ma∏ej odpornoÊci na zrywanie powierzchni. Farby produkowane sà jako
czarne, kolorowe i triadowe. SzybkoÊç drukowania w tej technice jest
znaczna i wynosi ostatnio 40 000 - 55 000 obrotów na godzin´. Farby typy
heat-set utrwalajà si´ wskutek odparowania wysokowrzàcego rozpuszczalnika w temperaturze tunelu suszàcego wynoszàcej 200-300°C.
LepkoÊç farb heat-setowych wynosi zwykle od 5 do15 Pa·s, ró˝nià si´
one podobnie jak i farby cold-setowe granicà p∏yni´cia, która jest
uzale˝niona od sposobu nadawania farby. Tack farb zwykle zamyka si´
w granicach 7-12 jednostek (Tack-O-Scope).
Do produkcji farb heat-setowych stosowane sà spoiwa zawierajàce
w swym sk∏adzie ˝ywice fenolowo-formaldehydowe i alkidowe,
spolimeryzowany olej lniany, olej mineralny (frakcje o temperaturze wrzenia 240-300°C), substancje barwiàce, podbarwiacze oraz substancje pomocnicze.
Oleje mineralne stosowane do produkcji farb typu heat-set to specjalne
gatunki najcz´Êciej naftenowych olejów mineralnych. Sà one rafinowane
w taki sposób, ˝eby by∏y prawie bezwonne i bezbarwne. W zale˝noÊci
od stopnia destylacji, ich temperatura wrzenia mieÊci si´ w granicach
od 240-270°C, 260-290°C jak równie˝ 270-300°C. W farbach triadowych
oleje mineralne ró˝nià si´ zakresem temperatur wrzenia, poniewa˝:

- ze wzrostem temperatury wrzenia zmniejsza si´ ciÊnienie pary,
a w zwiàzku z tym i lotnoÊç,
- farby o ró˝nych kolorach majà do przebycia w maszynie drukowej
drogi o ró˝nych d∏ugoÊciach.
W zwiàzku z tym farba czarna, która ma do przebycia najd∏u˝szà drog´
ma w swoim sk∏adzie olej o najni˝szej lotnoÊci. Farba ˝ó∏ta przebywa
najkrótszà drog´ i dlatego zawiera olej mineralny o najwy˝szej lotnoÊci.
Najcz´Êciej na jednà stron´ papieru nanoszone jest 2 g/m2 farby. Ârodek
nawil˝ajàcy zawiera zawsze alkohol izopropylowy (lub jego zamiennik).
W chwili obecnej istniejà dwa êród∏a dostarczajàce energi´ cieplnà,
która wykorzystywana jest do utrwalania farb typu heat-set:
- p∏omieƒ palnika gazowego,
- nawiew strumienia goràcego powietrza.
Najcz´Êciej spotyka si´ jednak tunele suszàce, które zawierajà zarówno
palniki gazowe jak i dmuchawy ciep∏ego powietrza oraz tunele suszàce
tylko z dmuchawami.
W tunelach suszàcych z palnikami gazowymi i dmuchawami,
umieszczenie wst´gi zadrukowanego papieru nad palnikami powoduje
ulotnienie rozpuszczalnika oraz spalenie jego par. Dochodzi przy tym do
znacznego ogrzania wst´gi papieru, której temperatura mo˝e dochodziç
do 150°C. Najcz´Êciej wst´ga zadrukowanego papieru podczas suszenia
farby osiàga temperatur´ od 90°C do 150°C, co odpowiada temperaturze
schni´cia 200-300°C. W tak wysokich temperaturach nie tylko ulatniajà si´
i odparowywujà z farb oleje mineralne, ale tak˝e i to w pierwszym rz´dzie
wilgoç z papieru oraz Êrodki nawil˝ajàce. W zwiàzku z powy˝szym wst´ga
papieru po wyjÊciu z tunelu suszàcego musi byç ch∏odzona i nawil˝ana.
Nawil˝anie jest najcz´Êciej realizowane poprzez naniesienie na druk
emulsji silikonowej za pomocà wa∏ków, obecnie stosowane sà tak˝e
w przypadku papierów powlekanych metody elektrostatyczne ∏àczàce
w sobie oddzia∏ywania wy∏adowaƒ koronowych i pary wodnej. Nawil˝anie
jest konieczne z tego punktu widzenia, i˝ papier przesuszony jest trudno
obrabialny-jest po prostu kruchy, zrywa si´ i p´ka.
Do produkcji farb heat-setowych stosowane sà oleje mineralne zawierajàce zwiàzki aromatyczne. Oleje te podejrzewane sà o dzia∏anie
rakotwórcze, ale jakoÊ dotychczas nie ma ich czym zastàpiç. Mimo licznych
prób nie uda∏o si´ znaleêç innego równie dobrego rozpuszczalnika ˝ywic
twardych.
Najcz´Êciej produkowane sà farby heat-setowe triadowe (czarne, ˝ó∏te,
czerwone i niebieskie). Produkowane sà równie˝ farby wg systemu Pantone
i HKS.
Oprócz g∏ównego zastosowania technologii heat-setowej, którym jest
drukowanie kolorowych czasopism, zajmuje si´ ona równie˝ drukowaniem
formularzy, reklam, informacji do odczytu maszynowego, druków
przetwarzanych w drukarkach laserowych itp. W zwiàzku z powy˝szym
produkowane sà farby do heat-setu: do drukowania formularzy bez koƒca,
do drukowania kodów kreskowych i t∏a, do drukowania formularzy
przetwarzanych w drukarkach laserowych (termoodporne), Êwiecàce (fluo rescencyjne) do drukowania reklam, farby metaliczne itp.
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6.2.4. Farby
offsetowe utrwalane promieniowaniem UV
Farby utrwalane promieniowaniem UV przeznaczone do drukowania
technikà offsetowà sà wy∏àcznie farbami rodnikowymi. Mogà byç tak˝e
utrwalane strumieniem elektronów. W tym przypadku niepotrzebny jest
w sk∏adzie farb fotoinicjator. Farby utrwalane strumieniem elektronów sà
dopuszczone do drukowania opakowaƒ Êrodków spo˝ywczych. Ostatnio
sà ju˝ produkowane równie˝ farby utrwalane promieniowaniem UV
(z fotoinicjatorem), które majà zoptymalizowany sk∏ad do tego stopnia,
˝e sà one bezzapachowe lub o bardzo niskim zapachu w∏asnym. Tego
rodzaju farby zaczynajà ju˝ byç stosowane do drukowania opakowaƒ
Êrodków spo˝ywczych.
Farby offsetowe utrwalane promieniowaniem UV dzielà si´ na dwie
zasadnicze grupy farb: do drukowania na maszynach arkuszowych i do
drukowania na maszynach zwojowych. Wizualnie te ostatnie majà
znacznie mniejszà lepkoÊç. LepkoÊç farb offsetowych arkuszowych
utrwalanych promieniowaniem UV wynosi zwykle od 35 do 50 Pa·s, zaÊ
zwojowych poni˝ej 30 Pa·s.
Tak jak wszystkie farby, równie˝ i farby utrwalane promieniowaniem UV
sk∏adajà si´ z pigmentów, spoiwa i Êrodków pomocniczych. Pigmenty sà
najcz´Êciej takie same jak w farbach konwencjonalnych. Sà to sadze,
organiczne pigmenty barwne, nieorganiczne, bia∏e pigmenty kryjàce
i bezbarwne, przezroczyste wype∏niacze (obcià˝alniki). Pigmenty metaliczne i fluorescencyjne sà stosowane w farbach utrwalanych UV jako systemy
dwusk∏adnikowe, tworzone przez pasty pigmentowe i pokosty. Tu˝ przed
drukowaniem nale˝y zmieszaç w odpowiedniej proporcji pasty pigmentowe z pokostem utrwalanym promieniowaniem UV. Powodem produkowania i sprzedawania tego rodzaju farb w postaci dwusk∏adnikowej jest ich
ma∏a stabilnoÊç po zmieszaniu. Nale˝y pami´taç, ˝e wy˝ej wymienione
pasty pigmentowe zawierajà konwencjonalne sk∏adniki spoiwa, które
niszczà obciàgi i wa∏ki farbowe wykonane na bazie elastomeru EPDM
(Ethylene-Propylene-Diene-Monomers), które sà niezb´dne w przypadku
drukowania farbami (jednosk∏adnikowymi) utrwalanymi promieniowaniem
UV. W przypadku stosowania dwusk∏adnikowych farb utrwalanych
promieniowaniem UV nale˝y zastosowaç w maszynie wa∏ki i obciàgi
nitrokauczukowe o wysokiej twardoÊci (400 Shore), nadajàce si´ do
drukowania tak˝e farbami konwencjonalnymi. Elastomer EPDM nazywany
jest tak˝e kauczukiem etylenowo-propylenowym. Ostatnio zamiast
elastomeru EPDM stosowane sà elastomery styrenowo-butadienowe lub
styrenowo-butadienowo-nitrylowe o ile wymagana odpornoÊç tych
pierwszych jest niewystarczajaca. Przez ró˝ny udzia∏ poszczególnych
merów uzyskuje si´ materia∏ o odpowiedniej odpornoÊci chemicznej
i mechanicznej.
Przez zastosowanie farb utrwalanych promieniowaniem UV do
drukowania w technice offsetowej arkuszowej uzyskuje si´:

- mo˝liwoÊç wyeliminowania napylania; opóênia to zu˝ywanie
niektórych elementów maszyny, zw∏aszcza ∏o˝ysk, oraz zmniejsza liczb´
zabiegów konserwatorskich;
- ca∏kowite zlikwidowanie odciàgania farby w stosie;
- warunki do natychmiastowego drukowania na drugiej stronie arkusza
lub natychmiastowego przekazania druku do dalszej obróbki, jak:
ci´cie, z∏amywanie itp.
W przypadku drukowania na zwojowych maszynach offsetowych
uzyskuje si´ nast´pujàce korzyÊci:
- temperatura zestalania farby jest tylko nieznacznie podwy˝szona,
nie zachodzi wi´c obawa (jak to by∏o przy farbach utrwalanych
ciep∏em), aby papier utraci∏ zbyt wiele wilgoci, aby sta∏ si´ kruchy
i podatny na zerwanie albo po˝ó∏k∏y;
- farby utrwalane promieniowaniem UV nie zawierajà sk∏adników
lotnych, nie zasychajà wi´c na walcach farbowych, uzyskuje si´
oszcz´dnoÊci na Êrodkach myjàcych;
- maszyny wyposa˝one w urzàdzenia do utrwalania farby
promieniowaniem UV sà gabarytowo mniejsze, droga papieru jest
krótsza, brak tunelu i walców ch∏odzàcych.
Farby arkuszowe utrwalane promieniowaniem UV znajdujà coraz
szersze zastosowanie do drukowania blachy. Za ich stosowaniem przemawiajà nast´pujàce przes∏anki:
- unika si´ zanieczyszczenia atmosfery parami rozpuszczalników;
- nast´puje znaczne skrócenie czasu schni´cia farby z 15 minut
do sekundy lub jej u∏amka;
- unikni´cie drukowania „mokro na mokro“, gdy˝ farba zdà˝y si´ ju˝
utrwaliç po ka˝dym jej na∏o˝eniu;
- mniejsze gabaryty urzàdzeƒ produkcyjnych;
- uzyskane nadruki odznaczajà si´ du˝o wi´kszà odpornoÊcià
na dzia∏anie wszystkich czynników niszczàcych ni˝ nadruki uzyskane
przy u˝yciu innego typu farb na blach´.
Offsetowe farby utrwalane promieniowaniem UV do drukowania na
maszynach zwojowych ostatnio sà coraz szerzej stosowane do drukowania
etykiet samoprzylepnych na wàskich maszynach hybrydowych lub
wy∏àcznie offsetowych. Przyczyna tego stanu rzeczy le˝y przede wszystkim
w niskiej temperaturze utrwalania farb oraz w natychmiastowym (u∏amek
sekundy) czasie schni´cia.
Farby utrwalane promieniowaniem UV mimo bezsprzecznych zalet
majà tak˝e i wady, do których nale˝y zaliczyç m.in.:
- nie sà fizjologicznie oboj´tne;
- nie sà trwa∏e (trwa∏oÊç wynosi zwykle 3-6 miesi´cy);
- wymagajà kosztownych, o stosunkowo ma∏ej ˝ywotnoÊci, lamp
dajàcych promieniowanie UV;
- wymagajà stosowania specjalnych tworzyw pokrywajàcych walce
farbowe i obciàgi;
- konieczny jest odpowiedni dobór form presensybilizowanych;
- wymagajà cienkiego i równomiernego na∏o˝enia gwarantujàcego
ca∏kowite zestalenie przy du˝ych szybkoÊciach;

129

- w przypadku drukowania na wyrobach papierowych wymagajà ich
du˝ej g∏adkoÊci.
Farby arkuszowe utrwalane promieniowaniem UV to farby przeznaczone do drukowania: papierów i kartonów, folii z tworzyw sztucznych,
i blachy. Produkowane sà jako bia∏e, czarne, triadowe, metaliczne,
Êwiecàce oraz w barwach Pantone i HKS.
Farby zwojowe utrwalane promieniowaniem UV to przede wszystkim
farby przeznaczone do drukowania wszelkiego rodzaju formularzy, w tym
formularzy bez koƒca i formularzy wype∏nianych przy zastosowaniu
drukarek laserowych oraz farby przeznaczone do drukowania etykiet
samoprzylepnych.
Produkowane sà tak˝e farby utrwalane promieniowaniem UV do
bezwodnego offsetu (waterless offset). Sà to farby czarne i triadowe.
Nie mogà byç one drukowane przy zastosowaniu wa∏ków i obciàgów
wykonanych z EPDM.
6.3. Farby
typooffsetowe
Technik´ drukowania typooffsetowego stosuje si´ obecnie g∏ównie do
drukowania pod∏o˝y niech∏onnych w postaci kszta∏tek oraz produktów
papierowych przeznaczonych do produkcji banknotów, papierów
wartoÊciowych i znaczków pocztowych. Zadrukowywanie papieru typooffsetem jest stosunkowo niewielkie w porównaniu z ró˝nego rodzaju
kszta∏tkami takimi jak: tuby (z tworzyw sztucznych i aluminium), kubki
z tworzyw sztucznych, puszki napojowe itp. W zwiàzku z powy˝szym
asortyment farb typooffsetowych jest znaczny.
Produkowane sà farby czarne, bia∏e podk∏adowe, kolorowe, triadowe,
metaliczne i wg systemu Pantone. Jednak˝e zarówno w przypadku farb
typooffsetowych utrwalanych konwencjonalnie jak i promieniowaniem UV
wyst´puje ograniczenie iloÊci barw farb - jest ich stosunkowo niewiele
w porównaniu z farbami offsetowymi arkuszowymi.. Farby typooffsetowe
zawierajà zwykle wi´cej pigmentu ni˝ farby typograficzne i w zasadzie
niewiele si´ ró˝nià od swych odpowiedników offsetowych lub
typograficznych. Ich lepkoÊç najcz´Êciej zawiera si´ w przedziale
50-150 Pa·s.
GruboÊç warstwy farby przenoszonej na zadrukowywane pod∏o˝e
w typooffsecie jest zale˝na od zadrukowywanego pod∏o˝a, ale najcz´Êciej
zawiera si´ w przedziale 1,2-1,8 µm.
Farby typooffsetowe mo˝na podzieliç na dwie grupy:
- farby utrwalane w sposób konwencjonalny,
- farby utrwalane promieniowaniem UV.
Konwencjonalny sposób utrwalania farb to najcz´Êciej polimeryzacja
spoiwa olejowo-˝ywicznego spowodowana dzia∏aniem tlenu z powietrza
wspomagana promieniowaniem IR (np. kubki i pojemniki z tworzyw
sztucznych, karty kredytowe), termoutwardzanie (np. puszki napojowe
i inne pojemniki metalowe), absorpcja (wsiàkanie) i polimeryzacja pod
wp∏ywem tlenu z powietrza (papiery wartoÊciowe i banknoty).

Farby utrwalane promieniowaniem UV to najcz´Êciej farby stosowane
do zadrukowywania kubków, pokrywek i tub z tworzyw sztucznych oraz
tub aluminiowych i metalowych puszek napojowych, kart kredytowych
oraz banknotów i innych papierów wartoÊciowych (tzw. farby symultaniczne do dwustronnego drukowania t∏a i giloszy). Stosowane sà praktycznie
wy∏àcznie farby utrwalajàce si´ wg mechanizmu rodnikowego. Sà one
nak∏adane zwykle, o ile sà drukowane tworzywa sztuczne, w nieco
podwy˝szonej temperaturze wynoszàcej 30-35°C. Ich lepkoÊç w temperaturze 20°C jest znaczna i wynosi zwykle 124-150 Pa·s, oczywiÊcie po
podgrzaniu do temperatury drukowania znacznie spada. Do drukowania
farbami utrwalanymi promieniowaniem UV nale˝y stosowaç odpowiednie
do tego celu obciàgi oraz wa∏ki farbowe.
Kubki, denka, tuby i arkusze z tworzyw sztucznych przed ich
zadrukowaniem powinny mieç odpowiednio przygotowanà powierzchni´
przez obróbk´ koronowà lub za pomocà p∏omienia gazowego. Kszta∏tki
metalowe sà najcz´Êciej przed ich zadrukowaniem pokrywane lakierem
podk∏adowym
6.4. Charakterystyka farb
fleksograficznych
Farby fleksograficzne razem z farbami wkl´s∏odrukowymi nale˝à do
grupy farb ciek∏ych. Sk∏adajà si´ najcz´Êciej z: barwid∏a, Êrodka wià˝àcego,
specjalnych dodatków i rozpuszczalników. Farby fleksograficzne produkowane sà na bazie lotnych rozpuszczalników organicznych lub wody
oraz w wersji bezrozpuszczalnikowej jako farby utrwalane promieniowaniem UV. W zwiàzku z tym wspó∏czeÊnie mo˝na podzieliç farby
fleksograficzne na:
- farby rozpuszczalnikowe,
- farby wodne (wodorozcieƒczalne),
- farby fotoutwardzalne UV.
Farby rozpuszczalnikowe i wodorozcieƒczalne produkowane sà jako
tzw. koncentraty o lepkoÊci 100-250 mPa·s (odpowiada to najcz´Êciej
40-90 s wg kubka Forda Æ 4 mm). Roztwory robocze majà lepkoÊç
w zale˝noÊci od tego czy pracujemy bez rakla czy te˝ z raklem 19-32 s
wg kubka Forda Æ 4 mm. Farby UV majà znacznie wy˝szà lepkoÊç powy˝ej
100 s wg kubka Forda Æ 4 mm - jest to zwykle oko∏o 400 mPa·s. Farby UV
nak∏adane sà w podwy˝szonej temperaturze. Wraz ze wzrostem temperatury maleje lepkoÊç.
Wszystkie rodzaje farb fleksograficznych produkowane sà jako: czarne,
bia∏e, kolorowe (w tym równie˝ wg wzornika Pantone), triadowe i metaliczne. Produkowane sà tak˝e farby do drukowania transferowego.
Technika drukowania fleksograficznego, b´dàca pochodnà techniki
wypuk∏ej, jest stosowana g∏ównie do zadrukowywania materia∏ów
opakowaniowych. Stàd te˝, ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç stosowanych
pod∏o˝y drukowych wyst´puje wiele rodzajów farb fleksograficznych
przeznaczonych do drukowania na konkretnym materiale. W ostatnich
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latach zacz´to w USA i W∏oszech drukowaç technikà fleksograficznà
kolorowe gazety przy zastosowaniu farb wodorozcieƒczalnych.
Drukowanie fleksograficzne realizowane jest g∏ównie przy zastosowaniu
maszyn zwojowych pracujàcych ze stosunkowo du˝à pr´dkoÊcià drukowania (dochodzàcà do 350 m/min). Maszyny arkuszowe pracujà ze znacznie
ni˝szà pr´dkoÊcià i stosowane sà g∏ównie do zadrukowywania tektury
falistej.
W zale˝noÊci od u˝ytego barwid∏a farby fleksograficzne mogà byç
transparentowe lub kryjàce. Farby transparentowe produkowane sà
z barwników zasadowych rozpuszczalnych w etanolu. Farby kryjàce
w zale˝noÊci od iloÊci zawartego pigmentu nazywane sà pigmentowymi
lub pó∏pigmentowymi.
Farby pigmentowe zawierajà 10-15% pigmentów organicznych lub te˝
do roztworu alkoholowego ˝ywicy i barwnika (czyli farby transparentowej)
wprowadza si´ do 45% bieli tytanowej i w ten sposób równie˝ otrzymuje
si´ farb´ kryjàcà. Farby fleksograficzne pigmentowane wykazujà zawsze
sk∏onnoÊç do tworzenia osadu w hoboku, puszce czy te˝ w zbiorniku.
Konieczne zatem jest wymieszanie farby przed jej u˝yciem.
Do rozjaÊniania barw farby s∏u˝y tzw. domieszka czyli roztwór spoiwa
w rozpuszczalniku.
Spoiwa stosowane do produkcji farb fleksograficznych rozpuszczalnikowych i wodnych oraz do produkcji farb wkl´s∏odrukowych opakowaniowych i dekoracyjnych (tak˝e rozpuszczalnikowych i wodnych) z ma∏ymi
wyjàtkami sà takie same lub te same. Ró˝ne sà natomiast stosowane
rozpuszczalniki organiczne. We wkl´s∏odruku stosowane sà z regu∏y
bardziej agresywne rozpuszczalniki, które mogà powodowaç niszczenie
formy fleksograficznej. Ponadto tylko we fleksografii stosowane sà
alkoholowe farby barwnikowe. W zwiàzku z tym producenci farb
drukowych produkujà najcz´Êciej tzw. farby uniwersalne przeznaczone
po odpowiednim rozcieƒczeniu do fleksografii lub wkl´s∏odruku.
6.4.1. Farby
rozpuszczalnikowe
Farby rozpuszczalnikowe nale˝à do najstarszych farb. Zawierajà one:
- spoiwa (˝ywice sztuczne),
- pigmenty albo barwniki,
- Êrodki pomocnicze do poprawienia niektórych w∏aÊciwoÊci
np. odpornoÊci na Êcieranie, g∏adkoÊci powierzchniowej, adhezji itp.,
- rozpuszczalniki w których rozpuszczone sà spoiwa, ew. barwniki
(jeÊli sà obecne) i niektóre Êrodki pomocnicze.
Proces utrwalania farby na pod∏o˝u polega na odparowaniu
rozpuszczalnika, w wyniku czego na pod∏o˝u pozostaje warstwa spoiwa
i pigmentu (lub laki) z dodatkami. Niektóre Êrodki pomocnicze jak np. substancje sieciujàce wywo∏ujà odpowiednie reakcje chemiczne, co zmienia ich
struktur´ chemicznà. Powy˝sze dotyczy farb dwusk∏adnikowych utrwalanych poprzez reakcje chemiczne.
Najcz´Êciej stosuje si´ nast´pujàce rozpuszczalniki: alkohol etylowy,
octan etylu, metoksypropanol, etoksypropanol itp.

W czasie wielu dziesiàtek lat produkcji i stosowania farb rozpuszczalnikowych zosta∏y one odpowiednio udoskonalone i ich w∏aÊciwoÊci
sà dobrze znane. Istnieje mo˝liwoÊç zastosowania ró˝norodnych spoiw,
Êrodków barwiàcych i Êrodków pomocniczych, tak ˝e obecnie farby rozpuszczalnikowe mogà spe∏niaç prawie wszystkie wymagania techniczne.
Wszystko to doprowadzi∏o do tego, ˝e za pomocà farb rozpuszczalnikowych mo˝na uzyskaç najlepsze efekty w czasie drukowania. Przy tym
samym nak∏adzie Êrodków technicznych i finansowych uzyskuje si´ odbitki
o jakoÊci dotychczas niedoÊcignionej przy drukowaniu innymi farbami.
Do farb tych przystosowane zosta∏y maszyny drukujàce o dobrych parametrach technicznych i stosunkowo niskich cenach.
Wadà farb rozpuszczalnikowych jest ich palnoÊç oraz koniecznoÊç
usuni´cia powsta∏ych par rozpuszczalników.
PalnoÊç farb pociàga za sobà dodatkowe koszty zwiàzane z:
- koniecznoÊcià organizowania specjalnych magazynów dla palnych
substancji,
- przestrzeganiem odpowiednich zasad przy ich transporcie (du˝y nak∏ad
pracy biurokratycznej),
- zastosowaniem odpowiednich urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed
eksplozjà w maszynie drukujàcej.
Do usuni´cia par rozpuszczalników powsta∏ych w czasie procesu
drukowania stosowane sà dwa zabiegi:
- spalanie,
- kondensacja par z odzyskaniem rozpuszczalników (destylacja).
Przy spalaniu par mo˝na wprawdzie odzyskaç energi´ termicznà
rozpuszczalnika, ale koszty utrzymania urzàdzeƒ do spalania sà
stosunkowo wysokie, zw∏aszcza wtedy kiedy jest potrzebny palnik pomocniczy.
Przy odzyskaniu rozpuszczalników nale˝y oddzieliç rozpuszczalnik od
powietrza przez jego kondensacj´, a nast´pnie przez destylacj´ zostajà
wyodr´bnione poszczególne rozpuszczalniki. Z tego wzgl´du mieszanina
rozpuszczalników u˝yta do produkcji farb nie powinna zawieraç zbyt wielu
sk∏adników, gdy˝ wtedy ich rozdzielenie przez destylacj´ jest stosunkowo
k∏opotliwe.
Wspó∏czeÊnie ograniczono iloÊç usuwanych par rozpuszczalników
poprzez zmniejszenie ich iloÊci przez stosowanie farb o wysokim st´˝eniu
pigmentów i/lub barwników, ale o mniejszej zawartoÊci rozpuszczalników,
co umo˝liwia nanoszenie cieƒszych warstw farby w czasie drukowania.
Odparowywanie rozpuszczalników w maszynie drukujàcej mo˝na tak˝e
zmniejszyç przez zastosowanie zamkni´tych systemów np. natryskowego
nanoszenia farby na cylindry anilox przy zastosowaniu rakla komorowego.
Umo˝liwia to zmniejszenie iloÊci rozpuszczalników do 30%.
Farby fleksograficzne rozpuszczalnikowe mo˝na dzieliç wed∏ug
stosowanych do ich produkcji Êrodków wià˝àcych (˝ywic) lub wed∏ug
rozpuszczalników. Jednak ˝aden z podzia∏ów nie jest do koƒca czysty
tj. nie mo˝na przeprowadziç klasyfikacji farb fleksograficznych ze wzgl´du
na stosowany rozpuszczalnik lub stosowanà ˝ywic´, chyba ˝e dokona si´
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podzia∏u g∏ównego farb fleksograficznych na: farby barwnikowe i farby
pigmentowane. Przy takim za∏o˝eniu istnieje mo˝liwoÊç prawie identycznego podzia∏u fleksograficznych farb pigmentowanych wed∏ug stosowanych
Êrodków wià˝àcych jak, farb wkl´s∏odrukowych opakowaniowych i dekoracyjnych.
Alkoholowe farby barwnikowe. Obecnie sà produkowane trzy ró˝ne
rodzaje alkoholowych farb barwnikowych. Sà to farby do produkcji których
zastosowano:
1.Barwniki zasadowe rozpuszczone w wodnym roztworze alkoholu
etylowego z taninà jako zaprawà barwnika (utrwalenie na powierzchni
w∏ókien celulozowych) i kwaÊne ˝ywice akrylowe.
2.Barwniki zasadowe rozpuszczone w wodnym roztworze alkoholu
etylowego w wodnym spoiwie ze zmydlonej amoniakiem lub aminami
˝ywicy akrylowej (nie jest to farba wodorozcieƒczalna, gdy˝ jej
rozpuszczalnik i rozcieƒczalnik stanowi alkohol etylowy).
3.Barwniki metalokompleksowe w alkoholowym roztworze ˝ywicy
nitrocelulozowej lub poliamidowej
Farba zaprawowa (1) stosowana jest do drukowania papierów
opakowaniowych do pakowania ˝ywnoÊci, torebek papierowych do
pakowania ˝ywnoÊci sypkiej (cukier, màka itp.), papierów niskogramaturowych, formularzy, kopert, prospektów. Charakteryzuje si´ ona bardzo niskà
Êwiat∏otrwa∏oÊcià i dobrà wodoodpornoÊcià.
Farba alkoholowa na zmydlanych ˝ywicach (2) ma takie samo zastosowanie plus dodatkowo do drukowania rolek kasowych. Ma ona tak˝e bardzo niskà Êwiat∏otrwa∏oÊç, jest dostatecznie wodoodporna, o punkcie
zap∏onu powy˝ej 21°C.
Farba na barwnikach metalokompleksowych (3) s∏u˝y przede wszystkim do drukowania pergaminu i folii aluminiowej, tak˝e do barwienia folii
aluminiowej. W zale˝noÊci od wymaganej odpornoÊci na zgrzewanie
stosowane sà farby nitrocelulozowe z innymi ˝ywicami celulozowymi oraz
˝ywice poliamidowe przy braku wymogu odpornoÊci na zgrzewanie.
Jest ona odporna na Êwiat∏o i wodoodporna. W przypadku stosowania
˝ywicy poliamidowej jej rozpuszczalnikiem jest alkohol izopropylowy.
Pozosta∏e farby rozpuszczalnikowe pigmentowane mo˝na podzieliç
wed∏ug stosowanych do ich produkcji ˝ywic na:
- nitrocelulozowe (NC),
- z poliwinylobutyralu (PVB),
- poliamidowe (PA),
- akrylowe,
- z polichlorku winylu,
- poliuretanowych dwusk∏adnikowych.
Z wyjàtkiem farb na spoiwach z polichlorku winylu lub mieszanin z jego
udzia∏em pozosta∏e farby wykonywane sà jako alkoholowe lub jako
alkoholowe z niewielkà iloÊcià estrów, g∏ównie octanu etylu. W ˝adnym
przypadku zawartoÊç estrów nie mo˝e przekroczyç 20%, gdy˝ b´dzie
nast´powa∏o wtedy rozpuszczanie form fotopolimerowych i p´cznienie
gumowych wa∏ków i form.

O w∏aÊciwoÊciach farby fleksograficznej, takich jak np. po∏ysk,
przyczepnoÊç do okreÊlonych pod∏o˝y, odpornoÊç na zgrzewanie, sterylizacj´, laminowanie itp., decydujà przede wszystkim u˝yte Êrodki wià˝àce
i dodatki. SpoÊród spoiw wyró˝nia si´ spoiwa g∏ówne i dodatki, takie jak
zmi´kczacze, ˝ywice zmi´kczajàce, woski, Êrodki poÊlizgowe i inne
substancje niezb´dne do osiàgni´cia specjalnych w∏aÊciwoÊci farby.
Farby nitrocelulozowe (NC) produkowane sà najcz´Êciej w oparciu
o spoiwa mieszane z przewagà nitrocelulozy. Generalnie sà one produkowane w dwóch rodzajach: do druku zewn´trznego i do druku
wewn´trznego (do laminowania). Sà one odporne na wysokà temperatur´,
na Êcieranie, Êwiat∏o, wod´ i majà niski zapach w∏asny. Przeznaczone sà do
drukowania wszelkiego rodzaju papieru, pergaminu, lakierowanej folii
aluminiowej, papieru metalizowanego, torebek i worków papierowych
przeznaczonych do pakowania Êrodków spo˝ywczych i innych produktów,
tapet itp.
Farby z poliwinylobutyralu (PVB) sà przeznaczone tylko do drukowania
wewn´trznego, gdy˝ sà nieodporne na wod´ oraz na wysokà temperatur´
(zgrzewanie). Farb z PVB nie nale˝y mieszaç z innymi, a szczególnie
nitrocelulozowymi, gdy˝ mo˝e nastàpiç wytràcenie spoiw. Dodatkiem
do spoiwa PVB mogà byç poliiminy, które gwarantujà wysokà adhezj´ do
zadrukowywanych pod∏o˝y. Farby PVB przeznaczone sà do zadrukowywania nast´pujàcych folii b´dàcych cz´Êcià sk∏adowà laminatów:
polietylenowych o wysokiej i niskiej g´stoÊci (LDPE i HDPE) aktywowanych,
polipropylenowych orientowanych i wylewanych, polipropylenowych koekstrudowanych, poliestrowych aktywowanych, poliestrowych powlekanych,
celofanów nielakierowanych i lakierowanych nitrocelulozà, poliamidowych
aktywowanych podczas drukowania, lakierowanej folii aluminiowej oraz
papieru. Farby PVB charakteryzujà si´ wysokà Êwiat∏otrwa∏oÊcià oraz niskà
retencjà rozpuszczalnika. Farby fleksograficzne z PVB sà stosowane obecnie ju˝ stosunkowo rzadko, ze wzgl´du na fakt ich zasychania na wa∏kach
aniloksowych. Wymagajà one hermetyzacji uk∏adu farbowego lub zespo∏u
drukowego bez aniloksów.
Farby poliamidowe (PA) sà przeznaczone do drukowania powierzchniowego (zewn´trznego) pod∏o˝y niech∏onnych, a w szczególnoÊci
aktywowanych folii polietylenowych i polipropylenowych oraz folii aluminiowej. Jako spoiwo stosowana jest ˝ywica poliamidowa termoplastyczna
(o innych w∏aÊciwoÊciach od ˝ywicy reaktywnej niskoczàsteczkowej), cz´sto
w kompozycji z nitrocelulozà - (wtedy rozpuszczalnikiem jest najcz´Êciej
alkohol etylowy) lub z innymi ˝ywicami, albo bez ich dodatków (wówczas
rozpuszczalnikiem jest alkohol izopropylowy). Farby poliamidowe sà
odporne na niskie temperatury w zwiàzku z tym nadajà si´ do drukowania
opakowaƒ mro˝onek. Charakteryzujà si´ one dobrà Êwiat∏otrwa∏oÊcià,
odpornoÊcià na wod´ i Êcieranie oraz wysokim po∏yskiem, nie nadajà si´
natomiast do zgrzewania (nie sà odporne na wysokie temperatury).
Farby akrylowe sà produkowane z czystej ˝ywicy akrylowej, jej modyfikacji bàdê w kompozycji z innymi ˝ywicami np. nitrocelulozà.
Charakteryzujà si´ one wysokà adhezjà do folii polimerowych i materia∏ów
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pokrytych polimerami. Jako rozpuszczalniki stosowane sà kompozycje
alkoholi i estrów lub w´glowodory alifatyczne. Zaletà farb fleksograficznych akrylowych jest ich wysoka odpornoÊç na dzia∏anie wysokich
temperatur oraz innych czynników fizycznych i chemicznych (na dzia∏anie
alkaliów, kwasów i soli kuchennej). Ich wady to koniecznoÊç doboru
odpowiedniego materia∏u na formy drukowe i wa∏ki farbowe w przypadku
du˝ej zawartoÊci estrów lub w´glowodorów oraz ostry nieprzyjemny
zapach resztek monomerów, który eliminuje farby z drukowania opakowaƒ
Êrodków spo˝ywczych.
Farby z polichlorku winylu (PVC) lub z jego udzia∏em w charakterze
spoiw sà obecnie ze wzgl´du na jego toksycznoÊç i rakotwórczy charakter
produkowane i stosowane bardzo rzadko. Ich przeznaczenie to
zadrukowywanie wszelkich produktów z twardego i mi´kkiego polichlorku
winylu (PVC) takich jak: folie z twardego PVC do t∏oczenia kubków, papiery
pokryte PVC lub PVDC, taÊmy klejàce, tapety winylowe oraz w po∏àczeniu
z pochodnymi celulozy do drukowania folii z twardego PVC i taÊm
klejàcych. Sà wi´c to specyficzne farby do drukowania wyrobów z PVC. Ich
zastosowanie jest znacznie wi´ksze we wkl´s∏odruku ze wzgl´du na
agresywne rozpuszczalniki, które sà stosowane do tego typu farb, a sà to
estry i ketony, g∏ownie octan etylu, metyloetyloketon (MEK) i metyloizobutyloketon (MIBK). Farby ze spoiwem z PVC i z jego udzia∏em charakteryzujà si´ dobrà Êwiat∏otrwa∏oÊcià, wodoodpornoÊcià i odpornoÊcià na
Êcieranie.
Farby na bazie PVC stosowane sà tak˝e do drukowania mi´dzywarstwowego laminowanych folii z PCV: z foliami z PE (z polietylenu), z OPP
(z orientowanego polipropylenu) i z PVC. Jako rozpuszczalnik stosowany
jest wtedy MEK.
Farby poliuretanowe dwusk∏adnikowe sà specyficznym rodzajem farb
rozpuszczalnikowych. Sà to farby na bazie poliuretanów - ˝ywica poliestrowa nienasycona utwardzana jest izocjanianami. Tego typu farby stosowane
sà do druków pracujàcych w ekstremalnych warunkach np. do os∏onek
w´dlin, folii bia∏kowych jak i poliamidowych. Po nape∏nieniu os∏onki
poddawane sà ca∏emu procesowi w´dliniarskiemu: os∏onki bia∏kowe
w´dzeniu, poliamidowe gotowaniu itp. Ich rozpuszczalnikiem jest
najcz´Êciej octan etylu lub ketony.
Szczególnym rodzajem farb dwusk∏adnikowych stosowanych
powszechnie sà bia∏e farby podk∏adowe na bazie octanu etylu, które
u˝ywane sà jako tzw. bia∏e „podlewki“ pod normalne jednosk∏adnikowe
farby kolorowe na bazie ˝ywic nitrocelulozowych.
Bia∏e farby podk∏adowe dwusk∏adnikowe stosowane sà do drukowania
folii: poliolefinowych (polietylenowych lub polipropylenowych albo te˝
laminatów z udzia∏em folii poliolefinowych z poliestrowymi), poliamidowych, aluminiowych lub folii metalizowanych.
Zastosowanie farby bia∏ej dwusk∏adnikowej ma w stosunku do bia∏ej
jednosk∏adnikowej nast´pujàce zalety:
- wy˝sza odpornoÊç na zgrzewanie,
- wy˝szy po∏ysk,

- wy˝sza odpornoÊç wobec rozpuszczajàcych lub agresywnych
pakowanych produktów,
- lepsza odpornoÊç na zadrapanie,
- lepsza przyczepnoÊç na materiale êle przygotowanym do drukowania
(aktywowanym) lub zestarza∏ym w skutek d∏ugiego przechowywania.
W normalnym przypadku zalety te wyst´pujà ju˝ przy u˝yciu
w∏aÊciwych jednosk∏adnikowych farb kolorowych, drukowanych na bia∏ej
dwusk∏adnikowej „podlewce“.
W specjalnych warunkach np. dla produktów silnie rozpuszczajàcych,
jak chocia˝by szampon do w∏osów, Êrodki do barwienia w∏osów, roztwory
dezynfekujàce i kremy do skóry, mo˝na zwi´kszyç te zalety przez u˝ycie
dwusk∏adnikowych farb kolorowych. Takie kolorowe farby dwusk∏adnikowe
stosowane sà do drukowania bia∏ego polietylenu bez bia∏ej „podlewki“,
gdy jest to wymagane ze wzgl´du na pakowany produkt.
Przy pracy z farbami dwusk∏adnikowymi nale˝y pami´taç o kilku
specyficznych ich w∏aÊciwoÊciach.
Farby i odpowiedni utwardzacz muszà byç sk∏adowane w szczelnie
zamkni´tych pojemnikach, tak aby woda z powietrza nie mog∏a przedostaç
si´ do nich i uczyniç utwardzacz nieu˝ytecznym. Poza tym, przez niekontrolowany ubytek rozpuszczalnika zmienia si´ koncentracja Êrodka
wià˝àcego i utwardzacza podczas póêniejszego mieszania i w ten sposób
mogà nie zostaç osiàgni´te optymalne w∏aÊciwoÊci farby. Podczas mieszania farby i utwardzacza przed procesem drukowania nale˝y dok∏adnie
przestrzegaç podanej przez producenta proporcji.
Zbyt ma∏y dodatek utwardzacza prowadzi do powstania mi´kkiej
warstewki farby, zbyt du˝y dodatek powoduje nadmiernà kruchoÊç.
Dopiero po dodaniu utwardzacza nale˝y nastawiç w∏aÊciwà lepkoÊç do
drukowania przez dodanie odpowiedniego rozpuszczalnika. Do farb
dwusk∏adnikowych nale˝y stosowaç rozpuszczalniki bezwodne i nie zwierajàce alkoholu, gdy˝ obecnoÊç wody lub alkoholu obni˝a skutecznoÊç
utwardzacza.
Jako opóêniacz schni´cia w wi´kszoÊci przypadków nadaje si´ octan
izopropylu lub octan metoksypropylu. Jak ju˝ wspomniano na podk∏adzie
bia∏ej farby dwusk∏adnikowej mo˝na drukowaç kolorowymi
jednosk∏adnikowymi farbami na bazie nitrocelulozowej. Nale˝y jednak
w tym przypadku zastosowaç dobre suszenie w maszynie drukujàcej na
zespo∏ach, w których drukowane sà farby nitrocelulozowe, gdy˝ zbyt du˝a
iloÊç zatrzymanego alkoholu mog∏aby przedyfundowaç do farby
podk∏adowej bia∏ej i tutaj reagowaç z utwardzaczem.
Farby dwusk∏adnikowe nie mogà (w przeciwieƒstwie do
jednosk∏adnikowych) przebywaç dowolnie d∏ugo w maszynie drukujàcej,
gdy˝ w farbie po dodaniu utwardzacza przebiega reakcja sieciowania
mi´dzy Êrodkiem wià˝àcym a utwardzaczem. LepkoÊç farby stale wzrasta
i tylko w ciàgu okreÊlonego czasu mo˝e byç utrzymywana na sta∏ym
poziomie przez dodawanie rozpuszczalnika. Czas do zag´szczenia si´
systemu dwusk∏adnikowego okreÊlany jest jako czas ka∏amarzowy. Dla farb
dwusk∏adnikowych wynosi on zazwyczaj mi´dzy 10 a 36 godzin.
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Oznacza to, ˝e w tym okresie czasu nie nale˝y obawiaç si´ w∏aÊciwie
˝adnych problemów z sieciowaniem farby w ka∏amarzu. W Êwie˝o
zmieszanej farbie dwusk∏adnikowej lepkoÊç farby jedynie w fazie
poczàtkowej wzrasta bardzo powoli. Po pewnym czasie wzrost lepkoÊci
staje si´ tak du˝y, ˝e iloÊç rozpuszczalnika potrzebna do osiàgni´cia
lepkoÊci drukowania jest ju˝ zbyt du˝a. Przenoszona podczas drukowania
sucha masa farby staje si´ zbyt niska co powoduje niewystarczajàcy po∏ysk
i niewielkà si∏´ krycia. Po jeszcze d∏u˝szym czasie wysokoczàsteczkowe
produkty reakcji spoiwa i utwardzacza zaczynajà byç nierozpuszczalne,
a farba przy dalszym dodawaniu rozpuszczalnika zaczyna k∏aczkowaç,
bez rozpuszczalnika zestala si´. OczywiÊcie problemy te nie wyst´pujà, gdy
podczas druku regularnie dodaje si´ Êwie˝à farb´ i Êwie˝y utwardzacz.
Mo˝na wtedy drukowaç praktycznie nieograniczenie d∏ugo.
Po zakoƒczeniu druku maszyna musi zostaç gruntownie oczyszczona
z resztek farby. Utwardzone pozosta∏oÊci farby po kilku dniach lub tygodniach usunàç jest bardzo ci´˝ko. Przy d∏u˝szym postoju maszyny nale˝y
bardzo dok∏adnie oczyÊciç wa∏ki rastrowe i formy drukowe, gdy˝ nastàpi
osadzenie si´ i utwardzenie farby.
Po drukowaniu i nast´pujàcych po nim wysuszeniu warstewki farby,
w ciàgu nast´pnych godzin i dni nast´puje chemiczne utwardzenie farby
dwusk∏adnikowej. Pr´dkoÊç utwardzenia zale˝y po pierwsze - od u˝ytej
farby, po drugie - od temperatury sk∏adowania zadrukowanego zwoju,
jak te˝ wilgotnoÊci powietrza podczas drukowania i podczas sk∏adowania.
Wp∏yw wilgotnoÊci powietrza na szybkoÊç utwardzania nie jest zbyt
wielki, mo˝na jednak stwierdziç, ˝e szybkoÊç utwardzania wzrasta wraz ze
wzrostem wilgotnoÊci powietrza. Znacznie wyraêniejsza jest zale˝noÊç
szybkoÊci utwardzania farby dwusk∏adnikowej od temperatury sk∏adowania gotowego druku. Przez wzrost temperatury o ok. 10°C mo˝na szybkoÊç
utwardzania
podwoiç.
OczywiÊcie
temperatury
sk∏adowania
zadrukowanych zwojów nie mo˝na dowolnie zwi´kszaç, gdy˝ istnieje
niebezpieczeƒstwo zblokowania nadruku z tylnà stronà pod∏o˝a. Zaleca
si´, aby w miar´ mo˝liwoÊci zimà przechowywaç zadrukowane zwoje
w ogrzewanym pomieszczeniu.
Farby rozpuszczalnikowe podobnie jak i farby wodorozcieƒczalne oraz
farby utwardzalne promieniowaniem UV sà produkowane równie˝ jako
farby triadowe do drukowania wielobarwnego.
6.4.2. Farby
wodne
Farby wodne sà stosowane od ok. 20 lat do zadrukowywania
ch∏onnych kartonów i od ok. 8-10 lat do zadrukowywania innych pod∏o˝y.
B´dàce wczeÊniej w u˝yciu „farby wodne“ zawierajàce do 25% rozpuszczalników (alkohole) mo˝na by∏o okreÊlaç jako „wodorozcieƒczalne“.
„Farby wodorozcieƒczalne“ to farby majàce za spoiwo zemulgowanà
w wodzie ˝ywic´, która zosta∏a rozpuszczona uprzednio w rozpuszczalniku
(alkoholu). Obecnie uda∏o si´ w wielu przypadkach ca∏kowicie
zrezygnowaç ze stosowania rozpuszczalników lub ograniczyç ich udzia∏

poni˝ej 5%, przez zastosowanie nowych rodzajów spoiw (˝ywic) i Êrodków
pomocniczych.
Podstawowy sk∏ad chemiczny farb wodorozcieƒczalnych jest podobny
do sk∏adu farb rozpuszczalnikowych. Zawierajà one:
- spoiwa (˝ywice sztuczne),
- pigmenty albo barwniki,
- Êrodki pomocnicze do poprawiania niektórych w∏aÊciwoÊci
np. odpornoÊci na Êcieranie, g∏adkoÊci powierzchniowej, przyczepnoÊci
itp.,
- rozpuszczalniki, w których rozpuszczane sà spoiwa, ew. barwniki
(jeÊli sà obecne) i niektóre Êrodki pomocnicze.
Od farb rozpuszczalnikowych ró˝nià si´ tym, ˝e podstawowym rozpuszczalnikiem jest woda, a organicznych rozpuszczalników jest obecnie
najcz´Êciej tylko do 5%. Cz´sto sà obecnie stosowane farby, które zupe∏nie
nie zawierajà rozpuszczalników organicznych. Stosowane sà za to farby
o zawartoÊci rozpuszczalników organicznych poni˝ej 1% zwane popularnie
„bezrozpuszczalnikowymi“. W czasie utrwalania farby na pod∏o˝u zostaje
warstwa farby wraz z niewielkimi iloÊciami rozpuszczalników organicznych.
Zaletà farb wodnych jest fakt, ˝e woda prawie nic nie kosztuje, a para
wodna nie zanieczyszcza Êrodowiska. Natomiast iloÊç rozpuszczalników
organicznych jest tak ma∏a, ˝e przy obecnych przepisach mieÊci si´ w granicach emisji zanieczyszczeƒ. Dzi´ki temu mo˝na zrezygnowaç z kosztownego spalania par jakie jest stosowane przy farbach rozpuszczalnikowych.
Dalszà zaletà jest niepalnoÊç farb wodnych i tym samym zasady
transportu, przechowywania i stosowania znacznie si´ upraszczajà, gdy˝
odpadajà wszystkie zabezpieczenia przeciwpo˝arowe. Na tym jednak
koƒczà si´ zalety farb wodorozcieƒczalnych i wyraênie widaç, ˝e zalety tych
farb nie obejmujà w∏aÊciwoÊci istotnych w czasie drukowania co jest ich
powa˝nà wadà.
Do farb wodnych stosowane sà obecnie nast´pujàce spoiwa:
1.Oparte na sta∏ych ˝ywicach rozpuszczalnych w wodnych roztworach
alklicznych - sà to najcz´Êciej zmydlone ˝ywice akrylowe,
2.Oparte na cz´Êciowo zmydlonych emulsjach akrylowych, styrenowych,
metalokrylowych itp. w po∏àczeniu z zdyspergowanymi ˝ywicami
akrylowymi. Spoiwo znajduje si´ w wodzie w postaci ma∏ych kropel
cz´Êciowo w niej rozpuszczalnych (zmydlonych) i sta∏ych czàsteczek
˝ywicy. Jest to kombinacja spoiwa (˝ywicy) „rozpuszczalnego“ (emulsji)
i „nierozpuszczalnego“ (dyspersji),
3.Oparte na niezmydlonych rozdrobnionych czàsteczkach ˝ywicy.
Spoiwa te nie sà rozpuszczalne w wodzie a jedynie w niej zdyspergowane. Pozostajà w postaci dyspersji czàsteczki ˝ywicy w wodzie.
Po odparowaniu wody spoiwo przekszta∏ca si´ w nierozpuszczalnà
warstw´ - proces ten nazywany jest koalescencjà.
Podstawowym problemem farb wodnych jest ich niewielka odpornoÊç
na dzia∏anie wody. Problem odpornoÊci farby na wod´ mo˝na rozwiàzaç
dwoma sposobami:
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1.Stosuje si´ spoiwa (tzw. kwaÊne ˝ywice), które nie sà rozpuszczalne
w wodzie, ale przez producenta farb za pomocà specjalnych Êrodków
zostajà przekszta∏cone w spoiwa rozpuszczalne w wodzie. Takimi
Êrodkami sà amoniak albo aminy. W roztworze wodnym spoiwa sà
rozpuszczalne, ale po wysuszeniu nast´puje rozk∏ad w ˝ywic´ nierozpuszczalnà w wodzie oraz amoniak lub amin´ (rys. 6.2). Proces ten
zazwyczaj trwa kilka dni i dlatego odpornoÊç odbitki na dzia∏anie wody
nale˝y badaç najwczeÊniej po 24 godzinach po zadrukowaniu.
OdpornoÊç na dzia∏anie wody nie jest jednak wysoka, a ponadto
odbitki nieprzyjemnie pachnà amoniakiem lub aminami, a zwiàzki te sà
szkodliwe dla zdrowia.

Rys. 6.2. Mechanizm utrwalania farb wodnych opartych o zmydlone ˝ywice.

2.Stosuje si´ spoiwa nierozpuszczalne w wodzie, które dysperguje si´
(zawiesza) w wodzie w postaci drobnych czàsteczek. Po drukowaniu
woda odparowuje, a ze zdyspergowanego tworzywa powstaje b∏onka
nierozpuszczalna w wodzie o stosunkowo wysokiej odpornoÊci na
dzia∏anie wody (rys. 6.3). Wadà tego systemu jest mo˝liwoÊç
zaschni´cia b∏onki farbowej na cylindrze anilox lub na formie drukowej,
co prowadzi do wype∏nienia ka∏amarzyków rastrowych anilox lub te˝
wg∏´bieƒ na formie drukowej. Ponowne rozpuszczenie i usuni´cie
wysuszonej farby z tych miejsc jest trudne.

Rys. 6.3. Mechanizm utrwalania farb wodnych opartych na spoiwach dyspersyjnych.

Wi´kszoÊç farb wodnych jest kombinacjà w/w systemów tworzàc
kompromis pomi´dzy farbà o wysokiej wodoodpornoÊci na odbitce
z mo˝liwoÊcià ponownego rozpuszczenia wyschni´tej pow∏oki farbowej na
cylindrze anilox lub na formie drukowej. Farby wodne majà ni˝szy po∏ysk
od farb rozpuszczalnikowych.
Innym powa˝nym problemem jest wysokie napi´cie powierzchniowe
wody w porównaniu z napi´ciem powierzchniowym rozpuszczalników
organicznych. Kropla rozpuszczalnika organicznego rozp∏ywa si´ na
powierzchni metalowej lub z tworzywa sztucznego, podczas gdy kropla
wody utrzymuje kszta∏t kulisty.
Oznacza to, ˝e woda nie zwil˝a zadrukowywanego pod∏o˝a. Wtedy nie
mo˝na uzyskaç g∏adkiej powierzchni zadrukowanych elementów, gdy˝
jeszcze przed wyschni´ciem wodna farba rozpadnie si´ na wiele pojedynczych kropelek. Dla rozwiàzania tego problemu post´puje si´ tak jak przy
praniu domowym, a mianowicie dodaje si´ Êrodki powierzchniowo czynne,
które obni˝ajà napi´cie powierzchniowe. Wadà tego sposobu jest
powstawanie piany, które to zjawisko przy farbach wodnych jest wi´ksze
ni˝ przy farbach rozpuszczalnikowych. Je˝eli dla obni˝enia stopnia
pienienia dodaje si´ Êrodków antypieniàcych, to nast´puje obni˝enie
odpornoÊci odbitki na dzia∏anie wody. Ponadto wp∏ywajà one negatywnie
na takie Êrodki pomocnicze jak Êrodki zag´szczajàce, Êrodki do poprawienia w∏aÊciwoÊci reologicznych oraz Êrodki dyspergujàce. Utrudnia
to p∏askie wy∏o˝enie zadrukowanego arkusza, które jest zawsze gorsze ni˝
przy stosowaniu farb rozpuszczalnikowych.
Dalszà wadà farb wodnych jest stosunkowo niska przyczepnoÊç
pow∏oki farbowej na foliach z tworzyw sztucznych np. na foliach
z polichlorku winylowego oraz na foliach polistyrenowych. Wynika to
z tego, ˝e nie sà znane spoiwa wodne zwi´kszajàce przyczepnoÊç do
pod∏o˝a z tworzywa sztucznego. Ponad to, odpada mo˝liwoÊç lekkiego
rozpuszczenia powierzchni w miejscach zadrukowanych przez rozpuszczalniki wchodzàce w sk∏ad farb rozpuszczalnikowych, co jest zw∏aszcza
istotne przy zadrukowaniu folii z polichlorku winylowego. Przy stosowaniu
farb wodnych przyczepnoÊç warstwy farby do pod∏o˝a wzrasta wraz
z czasem, a wi´c próby sprawdzenia przyczepnoÊci nie nale˝y
przeprowadzaç przed up∏ywem 24 godzin od czasu zadrukowania.
W∏aÊciwoÊci drukowe farb wodnych sà na ogó∏ gorsze ni˝ farb
rozpuszczalnikowych, m. in. trudniej zostajà przenoszone z formy
drukowej na zadrukowane pod∏o˝e. Farby wodne nie sà tak spoiste jak
farby rozpuszczalnikowe, gdy˝ si∏y przyciàgania pomi´dzy czàsteczkami
spoiwa sà mniejsze. Z tego wzgl´du nale˝y stosowaç wa∏ki rastrowe
(anilox) o wi´kszej liniaturze rastra i o innym kszta∏cie ka∏amarzyków
rastrowych. Nie mo˝na stosowaç p∏yt fotopolimerowych wywo∏ywanych za
pomocà wody, gdy˝ elementy drukujàce mogà sp´cznieç w czasie
drukowania. Aby uzyskaç te same parametry odpornoÊciowe, co przy
farbach rozpuszczalnikowych nale˝y stosowaç pigmenty o wy˝szej jakoÊci.
Pigmenty te sà dro˝sze i dlatego farby wodne sà o 10-20% dro˝sze od farb
rozpuszczalnikowych.
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Farby wodne sà wra˝liwe na mróz. W ˝adnych okolicznoÊciach nie
powinny byç sch∏odzone poni˝ej 0°C.
Innà trudnoÊcià farb wodnych jest rozwijanie si´ w nich zarodników
pleÊniowych i bakterii. Powstajàcy zapach gnijàcych substancji prowadzi
zazwyczaj do przerwania procesu drukowania nawet wtedy, gdy farba
utrzymuje jeszcze swoje w∏aÊciwoÊci drukowe. Z tego wzgl´du do farby sà
wprowadzane substancje pleÊnio- i bakteriostatyczne (biocydy), które
gwarantujà trwa∏oÊç farb ponad 1 rok. Przy regeneracji resztek farb
wodnych mo˝na wydzieliç, a nast´pnie odfiltrowaç spoiwa, pigmenty
i Êrodki pomocnicze. Jednak biocydy pozostajà w wodzie i niszczà
po˝yteczne mikroorganizmy w oczyszczalniach Êcieków. Tym samym problemy zanieczyszczenia Êrodowiska zostajà przeniesione z zanieczyszczeƒ
powietrza (przy farbach rozpuszczalnikowych) do zanieczyszczeƒ wody.
Na tym jeszcze nie koniec problemów z farbami wodnymi. Jest jeszcze
jeden trudny problem, a mianowicie suszenie wydrukowanych odbitek.
Wiadomo, ˝e do odparowania wody potrzeba znacznie wi´cej energii ni˝
do odparowania organicznych rozpuszczalników. W porównaniu do farb
z alkoholem etylowym potrzeba 5-ciokrotnie wi´cej energii. Poniewa˝ temperatury suszenia nie mo˝na dowolnie podwy˝szaç nale˝y przed∏u˝yç
proces suszenia, a wi´c nale˝y zmniejszyç szybkoÊç drukowania, gdy˝ tylko
w ten sposób mo˝na zapobiec zjawisku blockingu odbitek. Cz´sto przy
przejÊciu na farby wodne nale˝y zupe∏nie przekonstruowaç agregaty
suszàce.
Na ch∏onnych pod∏o˝ach w/w problemy sà mniej istotne i dlatego
poczàtkowo stosowano farby wodne tylko do zadrukowywania wsiàkliwych pod∏o˝y. Dopiero w ostatnich 5-6 latach badania nad udoskonaleniem farb wodnych doprowadzi∏y do prób ich zastosowania równie˝
do zadrukowywania pod∏o˝y niewsiàkliwych np. folii aluminiowych
i z tworzyw sztucznych. Sà to g∏ównie farby o ma∏ej zawartoÊci
rozpuszczalnika, zwykle poni˝ej 5%, w których spoiwo jest kombinacjà
emulsji i dyspersji akrylowej. OczywiÊcie konieczne jest zoptymalizowanie
iloÊci ˝ywicy rozpuszczalnej do ˝ywicy nierozpuszczalnej, gdy˝ ta zawartoÊç
decyduje w wielu przypadkach o w∏aÊciwoÊciach farby.
Produkowane sà tak˝e farby wodne dwusk∏adnikowe do drukowania
pod∏o˝y niech∏onnych, g∏ównie folii polietylenowej. Farba taka sk∏ada si´
z zemulgowanej w wodzie ˝ywicy akrylowej cz´Êciowo rozpuszczonej
w wodzie z amoniakiem. Jest ona utwardzana poiliiminà, gdy˝ bez
utwardzacza nie jest odporna na alkalia.
Cz´sto uto˝samia si´ farby wodne jako farby nieszkodliwe dla
Êrodowiska naturalnego. Jest to poglàd b∏´dny. Nie wystarczy tylko rozpatrywaç wymiany rozpuszczalników organicznych na wod´, ale nale˝y
przeprowadziç pe∏ny bilans ekonomiczny, przy czym nale˝y uwzgl´dniç:
- wysoki wk∏ad energii do wytwarzania farb ze zdyspergowanymi
spoiwami i pigmentami,
- koniecznoÊç stosowania wielu Êrodków pomocniczych, które sà
szkodliwe dla ludzi i Êrodowiska naturalnego jak np. amoniaku i amin,
Êrodków powierzchniowo-czynnych i biocydów,
- wysoki wk∏ad energii przy suszeniu zadrukowanych odbitek.

Kto przewiduje przestawiç si´ z farb rozpuszczalnikowych na farby
wodne powinien dok∏adnie przeanalizowaç czy to rozwiàzanie spe∏ni jego
oczekiwania i wymagania.
W chwili obecnej fleksograficzne farby wodne stosowane sà przede
wszystkim do drukowania produktów papierowych, a wi´c: tektury falistej,
papierowych i kartonowych opakowaƒ ˝ywnoÊci, laminatów papierowych
przeznaczonych do produkcji zgrzewanych torebek, worków papierowych,
etykiet, tapet, papierów liniowanych i kratkowanych do produkcji
zeszytów, bibu∏ek i serwetek itp. W znacznie mniejszym wymiarze
stosowane sà do drukowania pod∏o˝y niech∏onnych w tym: do drukowania
toreb wykonywanych z folii poliolefinowych, etykiet poliolefinowych oraz
do drukowania folii aluminiowej i etykiet z niej wykonywanych.
6.4.3. Farby
utrwalane
promieniowaniem
UV
Produkowane obecnie farby fleksograficzne UV utrwalajà si´ wed∏ug
dwóch ró˝nych mechanizmów: rodnikowego i kationowego. Niemniej
w∏aÊciwoÊci ich sà zbli˝one. Farby utrwalane promieniowaniem UV sà
najnowszym rozwiàzaniem technicznym. W zwiàzku z tym zakres stosowania ich jest jeszcze stosunkowo niewielki.
Farby utrwalane promieniowaniem UV nie zawierajà rozpuszczalników.
Zawierajà one:
- spoiwa, którymi w przypadku farb utrwalanych wed∏ug mechanizmu
rodnikowego sà najcz´Êciej akrylany o ró˝nej strukturze chemicznej
i zmiennej lepkoÊci, w przypadku farb utrwalajàcych si´ wed∏ug mechanizmu kationowego cykloalifatyczne ˝ywice epoksydowe,
- pigmenty albo barwniki,
- Êrodki pomocnicze do poprawienia niektórych w∏aÊciwoÊci
(np. odpornoÊci na Êcieranie, g∏adkoÊci powierzchniowej, przyczepnoÊci itp.) oraz do zainicjowania reakcji fotochemicznej (fotoinicjatory)
Pod wp∏ywem dzia∏ania promieniowania nadfioletowego (UV) ciek∏e
spoiwo przekszta∏ca si´ w suchà warstw´. Dok∏adniej pod wp∏ywem
dzia∏ania promieniowania czàsteczka fotoinicjatora zostaje rozbita na dwa
bardzo reaktywne rodniki. Rodniki reagujà z czàsteczkami monomeru
tworzàc ponownie rodnik, który reaguje z dalszymi monomerami tworzàc
makrorodnik. Dzi´ki zachodzàcej reakcji ∏aƒcuchowej powstajà du˝e
czàsteczki o konsystencji sta∏ej. Reakcja narastania zostaje przerwana
dopiero wtedy, kiedy 2 rodniki spotkajà si´ i wzajemnie reagujàc ze sobà
tworzà nieaktywnà czàsteczk´ albo gdy wszystkie czàsteczki monomerów
zosta∏y ju˝ wykorzystane. Proces narastania czàsteczek zainicjowany pod
wp∏ywem dzia∏ania promieniowania nazywa si´ fotopolimeryzacjà. Proces
fotopolimeryzacji przebiega w u∏amku sekundy.
Powy˝ej opisano mechanizm rodnikowy utrwalania si´ farb UV.
W przypadku farb kationowych fotoinicjator wydziela kwas, który oddzia∏ywuje na cykloalifatycznà ˝ywic´ epoksydowà i zapoczàtkowywuje reakcj´
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polimeryzacji. Do zapoczàtkowania reakcji niezb´dna jest pewna dawka
ciep∏a. Na poczàtku 2000 roku stwierdzono, ˝e w przypadku stosowania
jako fotoinicjatora benzofenonu wydziela si´ podczas reakcji fotoutwardzania benzen, który jest substancjà rakotwórczà. W zwiàzku z tym
praktycznie zaprzestano produkcji farb utrwalanych promieniowaniem UV
wg mechanizmu kationowego. W mi´dzyczasie znaleziono inne fotoincjatory, które sà bezpieczne. Niestety produkcja farb kationowych jest
minimalna z tego wzgl´du, ˝e farby z zastosowaniem nowego fotoinicjatora sà 2-3 razy dro˝sze od farb z benzofenonem jako fotoinicjatorem.
W miejsce dotychczas stosowanych farb fleksograficznych utrwalanych
wg mechanizmu kationowego zacz´to wprowadzaç farby utrwalajàce si´
wg mechanizmu rodnikowego, ale o zoptymalizowanym sk∏adzie, które sà
praktycznie bezzapachowe, gdy˝ nie ma pozosta∏oÊci produktów rozpadu
fotoinicjatorów. Farby rodnikowe mogà byç stosowane do drukowania
opakowaƒ majàcych bezpoÊredni kontakt ze Êrodkami spo˝ywczymi,
o ile utrwalane sà one strumieniem elektronów (promieniowaniem
elektronowym) - wtedy nie stosuje si´ fotoinicjatora, lub ∏àcznie z fotoinicjatorem w atmosferze azotu - nie powstajà wtedy produkty utlenienia
fotoinicjatora. W obu tych w/w przypadkach konieczna jest przebudowa
ju˝ posiadanych maszyn drukujàcych, lub w przypadku zakupu nowych
maszyn nale˝y zamówiç do nich dodatkowe wyposa˝enie.
Najwi´kszà zaletà farb UV jest to, ˝e nie zawierajà rozpuszczalników,
które nale˝a∏oby usunàç. Dalszà zaletà sà dobre w∏aÊciwoÊci drukowe przy
drukowaniu rastrowym. Dzi´ki wysokiej lepkoÊci farb UV otrzymuje si´
ostry punkt rastrowy. Gorzej zachowujà si´ farby UV przy drukowaniu
p∏aszczyzn, gdy˝ s∏abo rozlewajà si´. Wa˝nà zaletà farb UV jest mo˝liwoÊç
przerwania procesu drukowania bez niebezpieczeƒstwa zestalenia si´
farby. Jak tylko zostanà wy∏àczone promienniki UV farba pozostaje w stanie
ciek∏ym.
Przy farbach rozpuszczalnikowych wysokoczàsteczkowe spoiwa sà
chemicznie ma∏o reaktywne i nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego. Tak
nie jest przy farbach UV. Wi´kszoÊç spoiw oraz fotoinicjator sà s∏abo
reaktywne w ciemnoÊci, a w obecnoÊci Êwiat∏a dziennego z udzia∏em
promieniowania UV reagujà nieco szybciej. Tym samym trwa∏oÊç w czasie
przechowywania farb UV jest ograniczona.
Niektóre spoiwa i fotoinicjatory nie sà oboj´tne dla organizmu
ludzkiego. Dlatego przy stosowaniu farb UV nale˝y przestrzegaç zasady
czystoÊci. Resztki farb zalicza si´ do odpadków szkodliwych i muszà byç
przechowywane na specjalnych sk∏adowiskach. Natomiast substancje sta∏e
po naÊwietleniu promieniowaniem UV sà zupe∏nie nieszkodliwe dla ludzi.
Jednak jeÊli nie uda si´ przeprowadziç ca∏kowicie polimeryzacji mogà
powstaç problemy. Mo˝e to przyk∏adowo zdarzyç si´ przy stosowaniu
silnie kryjàcych pigmentów, które utrudniajà przenikni´cie promieni
nadfioletowych do dolnych warstw farby. Pozostajà wtedy resztki
monomerów, które majà niepo˝àdane w∏aÊciwoÊci przy opakowaniach
Êrodków spo˝ywczych:

- sà szkodliwe dla zdrowia ludzkiego,
- mogà dyfundowaç (przenikaç) z farby do Êrodków spo˝ywczych,
które si´ z nimi stykajà,
- posiadajà nawet przy niskich st´˝eniach wyraênie wyczuwalny zapach.
Konstrukcja maszyn drukujàcych z farbami UV jest problemem
trudnym, chocia˝ bardzo interesujàcym. Nale˝y stosowaç inne materia∏y
ni˝ do budowy maszyn klasycznych, gdy˝ cz´Êç materia∏ów nie jest
odporna na farby UV np. nale˝y stosowaç specjalne pokrycia walców
farbowych. W maszynach fleksograficznych sà stosowane tzw. rakle
komorowe, dzi´ki którym farba fleksograficzna utrwalana UV jest
nanoszona w podwy˝szonej temperaturze.
Przy stosowaniu promienników UV nale˝y pami´taç, ˝e promieniowanie nadfioletowe nie tylko powoduje fotopolimeryzacj´ w warstwie farby
ale równie˝ przemienia normalny tlen z powietrza w bardzo agresywny
ozon. Wiadomo z dyskusji na temat smogu w miastach, ˝e ozon jest
bardzo toksyczny. Ponadto reaguje z wieloma materia∏ami, co wymaga
odpowiedniego wyposa˝enia odpornego na dzia∏anie ozonu. Dla usuni´cia
ozonu nale˝y instalowaç odpowiednie urzàdzenia przekszta∏cajàce ozon
w normalny tlen.
Dalszà w∏aÊciwoÊcià promienników UV jest to, ˝e oprócz promieniowania nadfioletowego emitujà równie˝ promieniowanie podczerwone, a wi´c
wydzielajà stosunkowo du˝e iloÊci ciep∏a, które muszà byç usuni´te.
Konieczne sà zatem urzàdzenia ch∏odzàce.
Ponadto stosowanie farb UV mimo nanoszenia cienkich warstw farby
jest obecnie jeszcze rozwiàzaniem stosunkowo kosztownym.
Porównanie cen: farby fleksograficzne UV sà znacznie dro˝sze ni˝
konwencjonalne farby fleksograficzne. Przyczyny to wy˝sza zawartoÊç
pigmentów, brak rozpuszczalnika (odpada rozcieƒczanie) i dro˝sze
pigmenty.
LepkoÊç farby zmienia si´ tylko pod wp∏ywem temperatury poniewa˝
farba nie zawiera rozpuszczalników. Odpada korekta lepkoÊci podczas
drukowania nak∏adu.
Do niewàtpliwych zalet farb utrwalanych promieniowaniem UV nale˝y
zaliczyç ich znakomite cechy odpornoÊciowe, trwa∏oÊç oraz wysoki po∏ysk,
który eliminuje laminowanie majàce na celu uzyskanie po∏ysku.
Produkowane sà obecnie farby utrwalane promieniowaniem UV
do papieru, folii z tworzyw sztucznych w tym poliolefinowych i folii
aluminiowej oraz do drukowania ró˝nego rodzaju etykiet samoprzylepnych
na wàskich wieloagregatowych maszynach. Najcz´Êciej stosowanymi
fleksograficznymi farbami UV sà farby do drukowania ró˝nego rodzaju
etykiet samoprzylepnych.
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6.5.
Charakterystyka
farb
wkl´s∏odrukowych
Farby wkl´s∏odrukowe sà farbami ciek∏ymi produkowanymi najcz´Êciej
jako tzw. koncentrat o lepkoÊci 50 - 150 m Pa·s. LepkoÊç robocza jest
ni˝sza, gdy˝ farb´ w zale˝noÊci od rodzaju pod∏o˝a i formy nale˝y
rozcieƒczyç do po˝àdanej lepkoÊci (np. dla papieru wynosi ona
ok. 15 mPa·s). LepkoÊç roboczà farb ciek∏ych (tj. fleksograficznych
i wkl´s∏odrukowych) mierzy si´ najcz´Êciej czasem wyp∏ywu z kubka Forda
o Æ = 4mm; wynik podawany jest w sekundach. Wynosi ona zwykle od
kilkunastu do dwudziestu kilku sekund w zale˝noÊci drukowania, rodzaju
farby i jej przeznaczenia.
Technika drukowania wkl´s∏ego stawia farbom nast´pujàce wymagania: muszà one szybko i dok∏adnie wype∏niaç wkl´s∏e elementy drukujàce
formy, ∏atwo usuwaç si´ raklem (no˝em zgarniajàcym) z elementów
niedrukujàcych i ∏atwo przenosiç si´ na zadrukowywane pod∏o˝e.
Najcz´Êciej stosowanymi pod∏o˝ami w technice drukowania wkl´s∏ego
sà produkty papierowe, folie z tworzyw sztucznych, folie aluminiowe oraz
folie kompleksowe (laminaty foliowe).
W zale˝noÊci od pod∏o˝a, na które sà przeznaczone dane farby, majà
one inny sk∏ad i utrwalajà si´ wed∏ug nieco odmiennego sposobu.
Farby przeznaczone do drukowania produktów papierowych
wytwarzane sà na bazie twardych ˝ywic rozpuszczonych w ∏atwo lotnych
rozpuszczalnikach. Produkty papierowe przeznaczone do drukowania
technikà wkl´s∏odruku muszà mieç mikroporowatà struktur´, w którà
wnika lotny rozpuszczalnik, natomiast ˝ywica z pigmentem (lub lakà)
pozostaje na jego powierzchni. Lotny rozpuszczalnik szybko paruje, zaÊ
˝ywica utwardza si´ wià˝àc pigment lub lak´ z papierem. Cz´Êciowe
wnikanie pigmentu lub laki w papier przyspiesza proces utrwalania,
jednoczeÊnie zaÊ obni˝a jakoÊç reprodukowanego rysunku. Poszczególne
partie rysunku (obrazu) majà ró˝nà iloÊç (gruboÊç) farby w Êwiat∏ach i cieniach. Cz´Êciowe wnikanie pigmentu lub laki powoduje zmiany optycznej
gradacji (g´stoÊci) poszczególnych elementów obrazu.
Nieco inaczej, bo tylko przez odparowanie rozpuszczalnika bez jego
wsiàkania, utrwalajà si´ farby przeznaczone do zadrukowywania pod∏o˝y
niech∏onnych (niewsiàkliwych).
W zale˝noÊci od rodzaju formy wkl´s∏ej i od rodzaju
zadrukowywanego pod∏o˝a stosowane do drukowania farby
wkl´s∏odrukowe majà ró˝nà lepkoÊç. Zazwyczaj do drukowania materia∏ów
niepapierowych stosuje si´ formy wkl´s∏e powierzchniowozmienne
(tzw.
autotypijne)
lub
grawerowane
formy
powierzchnioi g∏´bokoÊciozmienne (tzw. pó∏autotypijne) oraz farby o wy˝szej lepkoÊci
w porównaniu z farbami przeznaczonymi do drukowania wyrobów
papierowych. Wyroby papierowe zadrukowywane sà najcz´Êciej formami
g∏´bokoÊciozmiennymi (tzw. tradycyjnymi) lub grawerowanymi przy
zastosowaniu farb o ni˝szej lepkoÊci.

W przypadku farb na pod∏o˝a niech∏onne mo˝na do nich stosowaç
takie rozpuszczalniki, które nie mogà byç stosowane we fleksografii
ze wzgl´du na fakt niszczenia form fleksograficznych (octan etylu, toluen).
Specjalne wymagania stawiane sà pigmentom i lakom stosowanym do
produkcji farb wkl´s∏odrukowych. Wymaga si´ od nich ma∏ej g´stoÊci,
du˝ej intensywnoÊci barwy oraz odpowiedniej (mi´kkiej) tekstury.
IloÊç pigmentu w farbach wkl´s∏odrukowych jest zdecydowanie ni˝sza
w porównaniu z farbami offsetowymi lub typograficznymi. Nie oznacza to
jednak, ˝e druki otrzymywane tà technikà sà mniej intensywne. IloÊç farby
jaka jest przenoszona na pod∏o˝e, jest uzale˝niona od g∏´bokoÊci elementów drukujàcych. Mo˝na przyjàç, ˝e g∏´bokoÊç ta wynosi Êrednio
(dla wszystkich rodzajów pod∏o˝y) oko∏o 25 µm. Zak∏adajàc przekazanie
farby tylko w 50% na pod∏o˝u uzyskuje si´ 12,5 µm. Jest to znacznie
wi´ksza gruboÊç farby ni˝ w technice offsetowej i typograficznej, dlatego
te˝ w farbie mo˝e byç mniejsza procentowa zawartoÊç pigmentu lub laki.
Opisane dotychczas w∏aÊciwoÊci dotyczà farb wkl´s∏odrukowych przeznaczonych do drukowania bezpoÊredniego; stosowana jest tak˝e technika drukowania wkl´s∏ego poÊredniego (farba z formy przekazywana jest
poprzez element poÊredni na pod∏o˝e). Elementem poÊrednim przekazujàcym farb´ mo˝e byç cylinder pokryty obciàgiem offsetowym (identyczny
z cylindrem offsetowym) w przypadku drukowania zwojowego lub
arkuszowego, albo w przypadku drukowania kszta∏tek cz´Êç powierzchni
(najcz´Êciej sferycznej) pokryta obciàgiem offsetowym. Wariant pierwszy
drukowania wkl´s∏ego poÊredniego nazywany jest wkl´s∏odrukiem
poÊrednim, zaÊ drugi dotyczàcy drukowania kszta∏tek nazywany jest
obecnie tampondrukiem lub drukowaniem tamponowym.
W drukowaniu tamponowym stosowane sà obecnie inne farby ni˝ we
wkl´s∏odruku bezpoÊrednim i poÊrednim, stosowane farby sà zbli˝one pod
wzgl´dem sk∏adu i konsystencji do farb sitodrukowych. Farbom tampondrukowym zostanie poÊwi´cony oddzielny rozdzia∏. Natomiast farby
stosowane we wkl´s∏odruku poÊrednim majà wy˝szà lepkoÊç ni˝ te, które
stosowane sà do wkl´s∏odruku bezpoÊredniego. Ich lepkoÊç robocza
wynosi ponad 100 mPa·s (ponad 40 s wg kubka Forda Æ=4 mm). Tak wysoka lepkoÊç robocza, jak na farby wkl´s∏odrukowe, spowodowana jest
dwukrotnym podzia∏em farby. Farba ta musi byç w zwiàzku z tym bardziej
intensywna, a to osiàga si´ przez mniejsze rozcieƒczenie farby w postaci
koncentratu.
W∏aÊciwoÊcià charakterystycznà farb wkl´s∏odrukowych (wynikajàcà
z ich ma∏ej lepkoÊci), która nie wyst´puje w przypadku farb offsetowych,
typograficznych i innych, jest sk∏onnoÊç do flokulacji lub sedymentacji
i pienienia si´. Sk∏onnoÊç do flokulacji i sedymentacji objawia si´ przez
rozwarstwienie farby. Nast´puje ono wskutek osadzania si´ pigmentu (laki)
pod wp∏ywem si∏y ci´˝koÊci. Proces ten zachodzi w zasadzie w ka˝dej
farbie, z tym, ˝e w farbach wkl´s∏odrukowych i fleksograficznych ze
wzgl´du na niskà lepkoÊç spoiwa i ma∏à koncentracj´ pigmentu lub laki
przebiega on stosunkowo szybko.
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Rozwarstwianiu farby zapobiega tworzenie si´ trwa∏ej struktury
tiksotropowej. W miar´ osadzania si´ pigmentu, jego koncentracja
w dolnych warstwach farby roÊnie. Je˝eli pigment lub laka majà tendencj´
do tworzenia struktury tiksotropowej, to powstaje wtedy tzw. karkas, który
przeciwdzia∏a dalszemu ich osadzaniu si´ (rys. 6.4a). W tym przypadku
osad (dolna cz´Êç rozwarstwionej farby) ma luênà, spulchnionà struktur´
i wystarczy tylko lekkie wymieszanie, aby rozprowadziç pigment
równomiernie w ca∏ej obj´toÊci farby. Je˝eli pigment lub laka nie majà
zdolnoÊci do tworzenia struktury tiksotropowej, to osadzà si´ na dnie
opakowania, w którym si´ znajdujà (rys.6.4b). Tworzy si´ wówczas g´sty
osad, którego sk∏adniki sà pozlepiane, poniewa˝ oprócz czàstek pigmentu
lub laki osadza si´ równie˝ ˝ywica. Taki osad trudno jest rozmieszaç (cz´sto
jest to po prostu niemo˝liwe - wtedy farba nie nadaje si´ do drukowania).
Farby czarne produkowane na bazie sadzy, która ma tendencj´ do
tworzenia struktur tiksotropowych, praktycznie nie osadzajà si´.

Rys. 6.4. Struktura tiksotropowa farb wkl´s∏odrukowych: a) tworzenie struktur,
tzw. karks; b) tworzenie osadu.

Rozwarstwienie farb wkl´s∏odrukowych przyspieszane jest przez
dodawanie rozpuszczalnika w iloÊci wi´kszej ni˝ to wynika z potrzeby
technologicznej lub te˝ w iloÊci wi´kszej od tej, która odparowa∏a z farby.
Zbyt szybkie dodawanie rozpuszczalnika mo˝e równie˝ doprowadziç do
zniszczenia jednorodnej struktury farby. Zwykle farba, której struktura
zosta∏a zniszczona przez nadmierny dodatek rozpuszczalnika, nie nadaje
si´ do drukowania.
Pienienie si´ farby zachodzi zwykle przy drukowaniu z du˝ymi
pr´dkoÊciami. Farba chwyta wówczas drobiny powietrza i tworzy si´ piana.
Je˝eli piana jest trwa∏a, to zak∏óca proces drukowania. Aby zapobiec
tworzeniu si´ piany, wprowadza si´ do farby odpowiednie Êrodki
obni˝ajàce stabilnoÊç piany.
Podczas drukowania, wskutek odparowania lotnego rozpuszczalnika,
zwi´ksza si´ znacznie lepkoÊç farby. Parujàcy rozpuszczalnik musi byç na
bie˝àco uzupe∏niany. Do tego celu opracowane sà specjalne systemy
ciàg∏ego automatycznego pomiaru lepkoÊci i dozowania rozpuszczalnika
na maszynie w czasie drukowania (tzw.wiskozymetry).

Specyfikà farb wkl´s∏odrukowych (choç nie tylko, bo w zasadzie wszystkich farb ciek∏ych) jest stosowanie tzw. „domieszki“ czyli roztworu ˝ywicy
w rozpuszczalniku. Zadaniem „domieszki“ jest obni˝enie intensywnoÊci
barwy farby bez zmiany jej lepkoÊci. „Domieszka“ nazywana jest równie˝
„rozjaÊniaczem“.
Do produkcji farb wkl´s∏odrukowych stosowanych jest wiele ró˝nych
˝ywic rozpuszczalnych w ró˝nych rozpuszczalnikach. Farby
wkl´s∏odrukowe produkowane sà jako czarne i kolorowe (w tym i triadowe). Farby te wspó∏czeÊnie dzieli si´ ze wzgl´du na rodzaj
zadrukowywanego pod∏o˝a na farby:
- ilustracyjne,
- opakowaniowe,
- dekoracyjne.
Wkl´s∏odrukowe farby ilustracyjne przeznaczone sà do zadrukowywania ró˝nego rodzaju papierów, z których po zadrukowaniu wytwarzane
sà wielobarwne czasopisma i albumy. Obecnie do tego celu stosowane
sà farby toluenowe i niektóre wodne (wodorozcieƒczalne).
Wkl´s∏odrukowe farby opakowaniowe przeznaczone sà do drukowania
folii z tworzyw sztucznych, folii aluminiowych, laminatów oraz papierów
i kartonów opakowaniowych.
Wkl´s∏odrukowe farby dekoracyjne s∏u˝à do drukowania wszelkiego
rodzaju tapet i oklein meblowych itp.
Wszystkie dotychczas wymienione rodzaje farb wkl´s∏odrukowych
produkowane sà jako: czarne, bia∏e, kolorowe (w tym wg wzornika
Pantone), triadowe i metaliczne.
Produkowane sà równie˝ tzw. farby transferowe, zawierajà one nierozpuszczalne substancje barwiàce, które sublimujà na tkaniny z w∏ókien
syntetycznych. W tym przypadku zadrukowywuje si´ specjalny rodzaj
papieru, który po utrwaleniu farby jest ∏àczony z tkaninà w podwy˝szonej
temperaturze. Barwid∏o sublimuje na tkanin´ wytwarzajàc na niej barwny
rysunek.
6.5.1. Farby
ilustracyjne
6.5.1.1. Farby
toluenowe
Rozpuszczalnikiem tego typu farb jest praktycznie czysty toluen.
Dopuszczalne jest obecnie stosowanie tylko do 0,1% innych pochodnych
benzenowych (czyli tak zwanego benzolu). Zwiàzane jest to ze szkodliwym
oddzia∏ywaniem benzenu na organizm ludzki. W charakterze ˝ywic
stosowane sà ˝ywice naturalne takie jak: kalafonia, damara, asfalt naturalny (gilsonit) i ˝ywice syntetyczne takie jak: fenolowe, maleinowe,
z polichlorku winylu lub z chlorokauczuku.
Jeszcze do niedawna korygowano szybkoÊç schni´cia farb toluenowych
przez dodatek ksylenu lub benzyn. Obecnie jest to zakazane. SzybkoÊç
schni´cia mo˝na regulowaç tylko przez rozcieƒczanie toluenem.
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Produkowane sà za to dwa typy farb toluenowych o ró˝nym czasie
schni´cia. Sà to farby przeznaczone do drukowania z pr´dkoÊcià maksymalnà do 20 000 obrotów/h czyli wolnoschnàce oraz farby szybkoschnàce
do drukowania z pr´dkoÊcià od 50 000 obrotów/h wzwy˝.
Podczas drukowania odzyskiwany jest toluen. Maszyna drukujàca
po∏àczona jest z urzàdzeniami s∏u˝àcymi do regeneracji i odzysku toluenu.
Mimo toksycznego oddzia∏ywania toluenu na ludzki organizm i du˝ego
zagro˝enia wybuchowego i przeciw po˝arowego toluen jest obecnie
jedynym rozpuszczalnikiem, poza wodà stosowanym do produkcji farb
ilustracyjnych. Jego w∏aÊciwoÊci przewy˝szajà w niektórych przypadkach
w∏aÊciwoÊci wody. Toluen jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem wielu
˝ywic, do jego odparowania z farby podczas jej utrwalania potrzeba
stosunkowo ma∏o energii, jest tak˝e niedrogi.
Przez dobór odpowiednich proporcji ˝ywicy i barwid∏a mo˝na wytwarzaç farby matowe lub po∏yskowe. Do tych pierwszych stosuje si´ mniej
˝ywicy lub dodatek bieli transparentowej albo wype∏niaczy (kredy czy
w´glanu magnezu). Do drukowania czterobarwnego stosuje si´ tylko farby
matowe, gdy˝ tylko takie umo˝liwiajà przyjmowanie kolejnych jedna
na drugà.
Do farb po∏yskowych dodawana jest tak˝e biel transparentowa lub
wype∏niacze, ale w mniejszych iloÊciach. Dodatki te poprawiajà w∏aÊciwoÊci
drukowe - m.in. u∏atwiajà usuwanie nadmiaru farby raklem i zapobiegajà
rozwarstwianiu si´ farby w opakowaniu.
6.5.1.2. Farby
wodne (wodorozcieƒczalne)
W ostatnich latach coraz cz´Êciej stawiane jest pytanie czy toluen we
wkl´s∏odruku ilustracyjnym ze wzgl´du na bhp oraz ochron´ Êrodowiska
nie powinien zostaç zastàpiony wodà. We wszystkich tego typu dyskusjach
pomija si´ fakt istnienia w farbach wodorozcieƒczalnych okreÊlonej
zawartoÊci rozpuszczalników organicznych, których (g∏ownie etanolu)
wyst´puje od 10 do 20%. Spoiwa we wkl´s∏odrukowych farbach wodorozcieƒczalnych podobne sà do spoiw stosowanych w wodnych farbach fleksograficznych z tym, ˝e muszà one zawieraç wi´kszà iloÊç rozpuszczalników organicznych. Sà to spoiwa emulsyjne (rozpuszczona w alkoholu
˝ywica akrylowa zemulgowana w wodzie). Panuje mniemanie, ˝e farby
wodorozcieƒczalne sà taƒsze ze wzgl´du na stosowane surowce i ˝e
przyczyniajà si´ do ochrony zasobów naturalnych z tego wzgl´du, ˝e woda
w porównaniu z innymi surowcami jest do dyspozycji w prawie nieograniczonej iloÊci i za nieporównywalnie ni˝szà cen´. Jest to oczywiÊcie
nie do koƒca s∏uszna ocena. ¸atwo mo˝na bowiem uzasadniç, ˝e wodorozcieƒczalne farby wkl´s∏odrukowe nie sà taƒsze od farb na bazie
rozpuszczalników organicznych. Substancje wià˝àce przystosowane do
systemów wodnych oraz wiele pigmentów jest bowiem cz´sto znacznie
dro˝szych, ni˝ sk∏adniki farb na bazie toluenu, tak˝e uzyskana za ich
poÊrednictwem farba niejednokrotnie jest dro˝sza. Szczególnie
prawid∏owoÊç ta odnosi si´ do wkl´s∏odruku ilustracyjnego.

Przy porównywaniu aspektów ochrony Êrodowiska oraz ujemnego
oddzia∏ywania na zdrowie nale˝y uwzgl´dniç fakt, ˝e dzi´ki coraz wy˝szym
standardom ochrony pracy nie nale˝y obawiaç si´ jakichkolwiek szkód na
zdrowiu przy prawid∏owym stosowaniu farb toluenowych. Bardzo wa˝nym
jest fakt odzyskiwania ju˝ od wielu lat we wkl´s∏odruku ilustracyjnym
toluenu. Makulatura zadrukowana farbami toluenowymi nie stwarza
praktycznie ˝adnych przeszkód przy jej odbarwianiu w celu ponownego
u˝ycia do produkcji papieru w przeciwieƒstwie do makulatury
zadrukowanej farbami wodorozcieƒczalnymi, która uwa˝ana jest za
trudno odbarwialnà i wymaga specjalnych instalacji. Du˝e znaczenie posiada tak˝e aspekt zu˝ycia energii na odparowywanie. Jej wytworzenie wià˝e
si´ z obcià˝eniem zarówno Êrodowiska jak i zasobów naturalnych. Ponadto
usuwanie rozcieƒczonych odpadów farb wodorozcieƒczalnych oraz Êrodków myjàcych u˝ywanych do czyszczenia zespo∏ów drukowych nie jest
bezproblemowe, nie mogà one bowiem po prostu trafiç do kanalizacji, lecz
muszà byç usuwane jako odpady specjalne. Przestawienie wkl´s∏odruku
ilustracyjnego ca∏kowicie na farby wodorozcieƒczalne nie przynios∏oby
zatem wobec powy˝szego po˝àdanych dodatnich skutków ekologicznych.
Nale˝y przy tym nadmieniç, ˝e farby wodorozcieƒczalne powodujà szereg
trudnoÊci technicznych i wad jakoÊciowych, jakie niesie za sobà zastosowanie wody, w porównaniu do ilustracyjnych farb wkl´s∏odrukowych na bazie
toluenu. Farby wodorozcieƒczalne dzia∏ajà korodujàco na miedê (formy
drukowe) oraz na zwyk∏à stal z jakiej wykonane sà poszczególne sekcje
maszyny drukujàcej oraz rakiel. Wymagajà one tak˝e bardziej wydajnych
systemów suszàcych, bàdê zastosowania innych technik suszenia
(jak np. mikrofalowych czy podczerwonych) wynikajàcych z koniecznoÊci
wi´kszego ciep∏a odparowywania. Woda zawarta w farbie jest razem z nià
przenoszona na papier i w przypadku nak∏adania wi´kszej iloÊci farby mo˝e
powodowaç znaczne trudnoÊci jak np. brak pasowania, falowanie,
Êcinanie, zmniejszenie wytrzyma∏oÊci na zerwanie itp. JakoÊç druku
wykonanego farbami wodorozcieƒczalnymi jest znacznie ni˝sza ni˝
w przypadku drukowania farbami toluenowymi. Problem ten dotyczy
szczególnie po∏ysku i g∏adkoÊci druku oraz tzw. brillanzu tj. wzrostu
po∏ysku nadrukowanej warstwy farby wzgl´dem pod∏o˝a (papieru).
Reasumujàc mo˝na zatem wnioskowaç, ˝e zastosowanie farb wodorozcieƒczalnych we wkl´s∏odruku ilustracyjnym przy dzisiejszym stanie
techniki nie tylko nie przynios∏oby po˝àdanych korzyÊci, ale nawet pod
wieloma wzgl´dami mog∏oby spowodowaç wiele niekorzystnych zjawisk.
OczywiÊcie czas poka˝e czy woda b´dzie mog∏a zastàpiç toluen czy te˝ nie.
Ostatnie s∏owo na ten temat nie zosta∏o jeszcze wypowiedziane.
6.5.2. Farby
opakowaniowe
Farby wkl´s∏odrukowe przeznaczone do drukowania opakowaƒ dzielà
si´ na dwie podstawowe grupy :
- farby rozpuszczalnikowe,
- farby wodne.

151

Zarówno jedne jak i drugie sk∏adem sà zbli˝one do farb fleksograficznych. W przypadku farb rozpuszczalnikowych stosowane sà inne rozpuszczalniki, z regu∏y estry, które nie mogà byç stosowane w przypadku
drukowania fleksograficznego z form fotopolimerowych. Farby
wkl´s∏odrukowe opakowaniowe produkowane sà jako kolorowe, bia∏e,
czarne, triadowe i metaliczne (srebrne i z∏ote) oraz o barwach specjalnych
wg systemu Pantone.
6.5.2.1. Farby
rozpuszczalnikowe
Najcz´Êciej stosowane sà farby oparte o mieszane spoiwa z przewagà
nitrocelulozy (NC), ich rozpuszczalnikiem jest przewa˝nie octan izopropylu.
Farby tego typu stosowane sà do drukowania papieru, celofanu z pow∏okà
nitrocelulozowà, folii aluminiowej i papieru metalizowanego. Podobnà
budow´ majà farby oparte o nitroceluloz´ rozpuszczalnà w alkoholu
etylowym lub izopropylowym. Tego typu farby stosowane sà do drukowania wewn´trznego laminatów. Do spoiwa dodawane sà tak˝e inne ˝ywice.
Sà to farby o niskim zapachu w∏asnym (do drukowania opakowaƒ Êrodków
spo˝ywczych). Sà one przeznaczone do drukowania wyrobów
papierowych, folii aluminiowej i papieru metalizowanego.
Farby na spoiwach opartych o ˝ywice poliamidowe z ewentualnym
dodatkiem modyfikowanej nitrocelulozy, których rozpuszczalnikiem jest
izopropanol stosowane sà do drukowania folii polietylenowej, poliestrowej, celofanów lakierowanych kopolimerami winylowymi, papieru
i kartonu.
Do drukowania pod∏o˝y niech∏onnych stosowane sà równie˝ farby,
których rozpuszczalnikiem jest alkohol etylowy, a spoiwo sk∏ada si´
z kompozycji nast´pujàcych ˝ywic : szelaku, kalafonii, ˝ywic winylowych,
˝ywic fenolowo - formaldehydowych nitrocelulozy, ˝ywic poliamidowych.
Bardzo cz´sto sà przygotowywane odpowiednie kompozycje ˝ywic sk∏adajàcych si´ z dwóch lub wi´kszej ich liczby. Wkl´s∏odrukowe farby alkoholowe sà podobne sk∏adem do fleksograficznych farb alkoholowych
i najcz´Êciej produkowane sà jako uniwersalne wkl´s∏odrukowo - fleksograficzne. O tym, do której z technik b´dà stosowane, decyduje rozcieƒczenie
do lepkoÊci roboczej odpowiednim rozpuszczalnikiem i dodatki modyfikujàce schni´cie.
Farby na spoiwach z chlorowanego kauczuku, których rozpuszczalnikiem jest MEK (metyloetyloketon) lub octan etylu stosowane sà wsz´dzie
tam, gdzie farba musi byç odporna na alkohol. Stosowane sà tak˝e
do drukowania papieru i kartonu o ile wymagany jest wysoki po∏ysk farby,
a druk nie jest przeznaczony do lakierowania.
Podobnie jak i w drukowaniu fleksograficznym tak i we wkl´s∏odruku
opakowaniowym do drukowania mi´dzywarstwowego stosowane sà farby
na ˝ywicy z PVB (z poliwinylobutyralu). Dodatkiem do spoiwa sà równie˝
poliiminy odpowiedzialne za wysokà adhezj´ farb PVB do zadrukowywanego pod∏o˝a. Ich rozpuszczalnikiem jest alkohol etylowy lub n-propylowy
z dodatkiem octanu etylu lub izopropylu. Farb PVB nie nale˝y mieszaç

z innymi, a w szczególnoÊci z farbami zawierajàcymi spoiwo nitrocelulozowe, gdy˝ mo˝e nastàpiç wytràcenie si´ tych spoiw.
We wkl´s∏odruku opakowaniowym stosowane sà równie˝ farby
dwusk∏adnikowe na bazie poliuretanów. Spoiwem sà ˝ywice poliuretanowe, które powstajà w wyniku reakcji nienasyconych ˝ywic poliestrowych
lub alkoholi dwuwodorotlenowych z izocyjanianami. Sk∏adnikiem
dodawanym do farby jest utwardzacz, którym jest izocyjanian. Do tego
rodzaju farb nale˝y precyzyjnie dobieraç rozpuszczalniki. Alkohole i inne
zwiàzki zawierajàce grupy wodorotlenowe lub wod´ nie mogà byç
stosowane, gdy˝ reagujà z utwardzaczem. Odpowiednimi rozpuszczalnikami do tego rodzaju farb sà estry takie jak octan etylu, octan izopropylu,
ketony jak aceton, MEK (metyloetyloketon), jak równie˝ w specjalnych
przypadkach - tetrahydrofuran. Jako opóêniacz mo˝e byç stosowany octan
metylopropylowy, jednak wtedy farby b´dà mia∏y zapach tego zwiàzku.
Farby dwusk∏adnikowe po zmieszaniu sk∏adników majà okreÊlony czas
˝ywotnoÊci, który wynosi zwykle powy˝ej 10 godzin. Nale˝y przestrzegaç
zaleceƒ producenta i pami´taç o tym, ˝e po drukowaniu maszyna powinna byç gruntownie oczyszczona z resztek farby, gdy˝ w przeciwnym razie
po pewnym czasie resztki te b´dà nieusuwalne. Farby dwusk∏adnikowe
sà bardzo cz´sto stosowane jako bia∏y podk∏ad przy drukowaniu
przezroczystych folii z tworzyw sztucznych.
6.5.2.2. Farby
wodne
Wodne farby wkl´s∏odrukowe sà stosowane przy drukowaniu
opakowaƒ w znacznie mniejszym zakresie ni˝ wodne farby fleksograficzne.
Zwiàzane jest to przede wszystkim z zastosowaniem farb wodnych fleksograficznych do drukowania tektury falistej. Takiego zastosowania póki co
nie majà farby wodne wkl´s∏odrukowe, gdy˝ wkl´s∏odruk nie jest
stosowany do bezpoÊredniego drukowania tektury falistej.
Farby wodne znajdujà zastosowanie do drukowania papierów
owijkowych, papierów ozdobnych oraz w niewielkim stopniu do drukowania kartonowych opakowaƒ ˝ywnoÊci oraz do drukowania kartonowych
pude∏ek sk∏adanych do pakowania papierosów. W∏aÊnie do tego celu
produkowane sà farby o niskim zapachu w∏asnym zwane popularnie
„bezrozpuszczalnikowymi“, gdy˝ w ich sk∏adzie jest poni˝ej 1%
rozpuszczalników organicznych. Natomiast lakiery wodne wkl´s∏odrukowe
(dyspersyjne) sà powszechnie stosowane do lakierowania wst´pnego,
poÊredniego i wykaƒczajàcego opakowaƒ papierosów.
Spoiwa wodnych farb wkl´s∏odrukowych sà podobne lub wr´cz
analogiczne do spoiw stosowanych przy produkcji wodnych farb fleksograficznych. Do drukowania wkl´s∏ego pod∏o˝y niech∏onnych: folii polietylenowych, poliamidowych i aluminiowych, stosowane sà zarówno farby
jednosk∏adnikowe jak i wodna farba dwusk∏adnikowa sk∏adajàca si´
z ˝ywicy i utwardzacza. ˚ywicà jest emulsja akrylowa a utwardzaczem
poliimina. Jest to identyczna farba ze stosowanà do tego samego celu
w drukowaniu fleksograficznym.
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6.5.3. Farby
dekoracyjne
Wkl´s∏odruk dekoracyjny to wydzielenie z wkl´s∏odruku technologii
zwiàzanych z drukowaniem tapet, oklein meblarskich i wyk∏adzin
pod∏ogowych. Takie wyodr´bnienie powoduje tak˝e wydzielenie z farb
opakowaniowych tych, które przeznaczone sà do drukowania tapet, oklein
i wyk∏adzin. W zwiàzku z powy˝szym farby stosowane we wkl´s∏odruku
dekoracyjnym dzielà si´ na farby:
- rozpuszczalnikowe,
- wodne .
Farby rozpuszczalnikowe i wodne lub wodorozcieƒczalne stosowane
sà do zadrukowywania tych samych pod∏o˝y. W przypadku drukowania
tapet stosowane sà prawie wy∏àcznie farby wodne.
6.5.3.1. Farby
rozpuszczalnikowe
Najcz´Êciej stosowanymi farbami rozpuszczalnikowymi tej grupy sà
farby na spoiwach z polichlorku winylu lub jego kopolimerów przeznaczone g∏ownie do drukowania tapet winylowych lub folii winylowych
przetwarzanych na tapety, okleiny lub wyk∏adziny pod∏ogowe.
Rozpuszczalnikiem tej grupy farb sà metyloetyloketon (MEK) i metyloizobutyloketon (MIBK). Identyczne farby stosowane sà do tych samych celów
w technice fleksograficznej.
6.5.3.2. Farby
wodne
Farby wodne we wkl´s∏odruku stosowane sà g∏ownie do drukowania
tapet. Sà to najcz´Êciej farby o wysokiej pigmentacji, uniwersalne, przez
naczone zarówno do fleksografii jak i wkl´s∏odruku.
6.6. Farby
sitodrukowe
Zakres stosowania sitodruku jest obecnie tak bardzo szeroki, ˝e ˝adna
inna technika drukowania nie ma mo˝liwoÊci byç stosowanà na tak
szerokim wachlarzu ró˝nych pod∏o˝y drukowych. Drukowanie sitowe
stosowane jest zarówno na pod∏o˝ach p∏askich jak i kszta∏tkach.
Sitodrukiem zadrukowywane sà m.in. produkty papierowe, folie i p∏yty
z tworzyw sztucznych, tkaniny, szk∏o, blachy metalowe, kszta∏tki z tworzyw
sztucznych i metalu i wiele innych materia∏ów, ˝e trudno je wymieniç.
W zwiàzku z tym produkowanych jest wiele rodzajów farb sitodrukowych.
Ich w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe limitowane sà przeznaczeniem farby do
drukowania na okreÊlonym pod∏o˝u. Najwa˝niejszà w∏aÊciwoÊcià u˝ytkowà
jest jej dobra adhezja (przyczepnoÊç) do pod∏o˝a. Farba u˝ywana do
drukowania na papierze lub kartonie, niekoniecznie musi mieç dobrà
adhezj´ do tworzyw sztucznych. Farby przeznaczone do drukowania
tkanin sà zupe∏nie inne od pozosta∏ych farb sitodrukowych. Sà to wodne

plastizole (zawiesina tworzywa termoplastycznego w zmi´kczaczu)
o niewielkiej zawartoÊci rozpuszczalnika organicznego. Ich utwardzenie
przebiega w podwy˝szonej temperaturze przy zastosowaniu odpowiedniego utrwalacza.
Farby sitodrukowe sà farbami mazistymi o lepkoÊci roboczej
wynoszàcej z regu∏y od 2 do 4 Pa·s. Dostarczane sà one w postaci skondensowanej i wymagajà zwykle rozcieƒczenia od 10 do 20%, z wyjàtkiem
farb o wysokim po∏ysku, dla których to rozcieƒczenie wynosi zwykle
od 5 do 10%. GruboÊç warstwy farby na odbitce wynosi zazwyczaj
od 30 do 40 µm, jest to znacznie wi´ksza gruboÊç ni˝ w pozosta∏ych
technikach drukowania. Schni´cie farby w sitodruku jest wi´c parametrem
krytycznym, limitowanym w∏aÊnie gruboÊcià farby na pod∏o˝u drukowym,
oczywiÊcie z wyjàtkiem farb utrwalanych promieniowaniem UV.
Ze wzgl´du na fakt nak∏adania warstwy farby o gruboÊci od 30
do 40 µm w sk∏ad farb sitodrukowych obok pigmentów wchodzà
wype∏niacze (w´glan wapniowy, siarczan barowy, kaolin itp.) regulujàce
w∏aÊciwoÊci reologiczne farb. Substancje barwiàce, w zwiàzku
z powy˝szym muszà mieç du˝à Êwiat∏otrwa∏oÊç. U˝ywane pigmenty mogà
mieç wi´ksze ziarna ni˝ w farbach przeznaczonych dla innych technik
drukowania. Mogà byç tak˝e stosowane pigmenty nieorganiczne. Farby
transparentowe stosowane w sitodruku nie dajà z regu∏y mo˝liwoÊci
uzyskania substraktywnego mieszania barw ze wzgl´du na zbyt grubà
warstw´ nadrukowanej farby. Grube warstwy majà wy˝szà intensywnoÊç
barwy i sà bardziej Êwiat∏otrwa∏e.
Farby sitodrukowe muszà mieç pewne wspólne w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne wynikajàce z technologii ich nanoszenia, która jest jednakowa,
bez wzgl´du na rodzaj pod∏o˝a, na które sà nanoszone. W zwiàzku z tym
od farb sitodrukowych wymagane sà nast´pujàce w∏aÊciwoÊci:
- powinny posiadaç wysokà granic´ p∏yni´cia oraz odpowiednià lepkoÊç
(lejnoÊç), tak aby na∏o˝ona na sito farba lekko rozprowadzi∏a si´ i przechodzi∏a przez oczka tylko przy docisku rakla. LejnoÊç farb sitodrukowych nie powinna byç zbyt du˝a (powinna byç odpowiednia dla danej
siatki) tak, aby bez docisku rakla farba nie przechodzi∏a przez oczka
siatki i nie rozlewa∏a si´ na pod∏o˝u,
- powinny byç tiksotropowe, co umo˝liwia uzyskanie ostrego rysunku
(szybkie przechodzenie z zolu w ˝el zapobiega rozlewaniu si´ farby
i jednoczeÊnie przyspiesza jej utrwalanie),
- powinny byç krótkie, tak aby w procesie drukowania
(przy podnoszeniu ramy) nie wyciàga∏y si´ w d∏ugie nitki,
- powinny dobrze rozp∏ywaç si´ po powierzchni zadrukowywanej
dajàc równomiernà i g∏adkà pow∏ok´, bez widocznej struktury siatki,
- powinny posiadaç odpowiednià lepkoÊç, która gwarantowa∏aby
nieprzyklejanie si´ formy (sita) do zadrukowywanego pod∏o˝a,
- lepkoÊç farby powinna byç dostosowana do g´stoÊci siatki,
- powinny posiadaç d∏ugi czas otwarty, tak aby nie zasycha∏y na siatce,
- warstwy farby naniesione na ró˝ne pod∏o˝a drukowe, powinny
byç odporne na Êwiat∏o oraz czynniki mechaniczne i chemiczne.
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Przy drukowaniu sitowym trudno jest osiàgnàç ostroÊç ma∏ych elementów. Pismo 8-punktowe i raster 24 linii/cm uwa˝a si´ za optymalnà
wielkoÊç dolnà, jakà mo˝na drukowaç tà technikà, choç zdarzajà si´ druki
wielobarwne wykonane równie˝ przy zastosowaniu rastra o wy˝szej
liniaturze, zwykle jednak nie przekraczajàcej 48 linii/cm. Drukowanie sitowe
jest procesem raczej powolnym w porównaniu do innych technik drukowania. Nowoczesne maszyny arkuszowe nie przekraczajà szybkoÊci 3000
odbitek/godz., maszyny rotacyjne pracujà z szybkoÊcià 80-100 m/min.,
maszyny do drukowania kszta∏tek pracujà z szybkoÊcià do kilku tysi´cy
odbitek na godzin´. Wielobarwne drukowanie sitowe wymaga stosowania
farb transparentowych z wyjàtkiem farby, która drukowana jest jako
pierwsza.
Do farb sitodrukowych stosuje si´ ró˝ne spoiwa w zale˝noÊci od ich
przeznaczenia. Mechanizm utrwalania farb sitodrukowych jest oczywiÊcie
uzale˝niony od typu spoiwa stosowanego do ich produkcji.
Farby sitodrukowe (poza specyficznymi farbami przeznaczonymi do
drukowania tkanin i w∏óknin, szk∏a oraz stosowanych w mikroelektronice,
które to farby nie znajdujà zastosowania w przemyÊle poligraficznym) dzieli
si´ najcz´Êciej na:
- olejowe,
- rozpuszczalnikowe,
- wodne,
- chemoutwardzalne,
- utrwalane promieniowaniem UV,
- specjalne.
Farby sitodrukowe produkowane sà jako: czarne, bia∏e, kolorowe,
triadowe i metaliczne. Sà jednak ograniczenia w stosowanej palecie barw
farb.
Farby olejowe sà to farby wytwarzane na bazie olejów oraz ˝ywic
schnàcych. Najcz´Êciej zawierajà one spoiwo na bazie oleju lnianego
o lepkoÊci ok. 1 Pa·s lub te˝ spoiwo olejowo-˝ywiczne. Jako ˝ywice
stosowane sà ˝ywice alkidowe lub te˝ alkidale modyfikowane styrenem.
Rozpuszczalnikiem tych ˝ywic mo˝e byç benzyna lakowa, toluen lub styren.
Farby te s∏u˝à do drukowania plakatów, etykiet i innych druków reklamowych na papierze i kartonie. GruboÊç na∏o˝enia farb olejowych wynosi
ok. 50 µm. Farby te utrwalajà si´ cz´Êciowo przez absorpcj´ (wsiàkanie)
w pod∏o˝e i cz´Êciowo przez polimeryzacj´ olejów lub ˝ywic schnàcych
(utlenianie). W celu przyspieszenia schni´cia stosuje si´ suszki. Mimo to
czas utrwalania farb na pokoÊcie lnianym wynosi ok. 6 godzin, zaÊ na
spoiwach opartych o ˝ywice schnàce kilkadziesiàt minut. Farby te z uwagi
na d∏ugi czas schni´cia nie zaleca si´ do drukowania pod∏o˝y niech∏onnych.
Z uwagi na to, ˝e farba polimeryzuje pod wp∏ywem tlenu z powietrza,
powinna byç ona od razu zmyta z sita po zakoƒczeniu drukowania.
Farby rozpuszczalnikowe. SpoÊród wielu rodzajów farb rozpuszczalnikowych najcz´Êciej stosowane sà farby nitrocelulozowe oraz farby do
drukowania tworzyw sztucznych zwierajàce w charakterze spoiwa identyczny polimer jak ten, na którym drukujemy np. polichlorku winylu (PVC)

i polistyrenu (PS). Farby nitrocelulozowe stosowane sà do drukowania
pod∏o˝y niech∏onnych, zawierajà jako spoiwo roztwory nitrocelulozy
i innych pochodnych celulozy rozpuszczonych w mieszaninie ketonów,
estrów i benzyny lakowej. Dodatek benzyny lakowej przyspiesza utrwalanie
si´ farby. Farby nitrocelulozowe tworzà b∏onki matowe, którym
w zale˝noÊci od potrzeby mo˝na nadaç po∏ysk przez dodatek ˝ywic
twardych. Farby nitrocelulozowe sà palne i intensywnie ostro pachnàce
(ostry zapach pochodzi od rozpuszczalników organicznych). Sà one nanoszone na pod∏o˝e doÊç cienkà warstwà o gruboÊci 20-25 µm, a wi´c
2-krotnie cieƒszà od farb olejowych. Oprócz ró˝nych pod∏o˝y niech∏onnych
farby nitrocelulozowe mo˝na stosowaç tak˝e do drukowania produktów
papierowych.
Druga doÊç szeroka grupa farb rozpuszczalnikowych to farby
do drukowania tworzyw sztucznych skonstruowane w ten sposób,
˝e w spoiwie wyst´puje polimer identyczny lub zbli˝ony chemicznie do
tego, na którym drukujemy. O ile to mo˝liwe to rozpuszczalnik jest tak
dobrany, ˝e „zatrawia“ czyli powoduje p´cznienie zadrukowywanego
polimeru (np. farby do drukowania PVC lub PS). Farby o opisanej powy˝ej
konstrukcji stosowane sà tak˝e do drukowania (oprócz polichlorku winylu
i polistyrenu) polietylenu, polipropylenu, politereftalanu etylenu (poliestru)
i jako spoiwo posiadajà lub wprowadzony jest do spoiwa obok innej
˝ywicy, polimer identyczny lub chemicznie podobny do zadrukowywanego
pod∏o˝a. Stosowane rozpuszczalniki to cykloheksanon, estry, toluen lub ich
mieszaniny. Z uwagi na elastycznoÊç tworzyw, zwykle w farbach tych
wyst´pujà plastyfikatory. Zadrukowywanie produktów polietylenowych
i polipropylenowych wymaga uprzedniego zaktywowania powierzchni:
p∏omieniem, wy∏adowaniami elektrycznymi, metodami chemicznymi lub
innymi.
Farby rozpuszczalnikowe zawierajà ok. 60-70% rozpuszczalników
organicznych, co umo˝liwia nanoszenie cienkich warstw farby, jak równie˝
decyduje o krótkim czasie schni´cia farby na pod∏o˝u. Wadà farb
rozpuszczalnikowych jest ich palnoÊç oraz wydzielanie si´ lotnych
rozpuszczalników organicznych, które cz´sto nie sà oboj´tne dla organizmu ludzkiego. Suszenie druków wykonanych farbami rozpuszczalnikowymi powinno odbywaç si´ w specjalnych kana∏ach suszàcych zaopatrzonych w filtry wy∏apujàce odparowane rozpuszczalniki, tak aby nie
zanieczyszcza∏y Êrodowiska.
Farby wodne. Pod tym poj´ciem kryjà si´ dwa ró˝ne rodzaje farb
sitodrukowych, a mianowicie farby wodne b´dàce klasycznymi dyspersjami
˝ywic w wodzie i farby wodorozcieƒczalne (emulsje ˝ywicy akrylowej
rozpuszczonej w rozpuszczalniku organicznym i zemulgowane w wodzie)
o niskiej zawartoÊci rozpuszczalnika organicznego od 3 do 5%.
Farby wodne majà spoiwa na bazie zdyspergowanych w wodzie lateksów kauczuków syntetycznych (np. butadieno-styrenowych lub polichloropremowych) oraz soli sodowych karboksymetylocelulozy. W przypadku
spoiw lateksowych jako dodatek stosuje si´ alkohol poliwinylowy (PVA).
Farby przeznaczone sà tylko do drukowania papierów, kartonów, tektury
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falistej itp. Farby te utrwalajà si´ w ró˝nym czasie (od kilku minut do
kilkunastu godzin) w zale˝noÊci od sk∏adu spoiwa i temperatury utrwalania
(np. w kana∏ach suszàcych o temp. 80°C czas utrwalania wynosi
ok. 1 min.). Farby sitodrukowe wodne produkowane sà w postaci past,
które przed u˝yciem rozcieƒcza si´ wodà.
Farby wodorozcieƒczalne o niskiej zawartoÊci rozpuszczalnika sà emulsjami zmydlonej lub cz´Êciowo zmydlonej ˝ywicy akrylowej w wodzie.
Sà one stosowane do drukowania produktów papierowych ∏àcznie
z tekturà falistà oraz wyrobów z aktywowanego polietylenu i polipropylenu
oraz polichlorku winylu i pochodnych akrylowych. Farby wodorozcieƒczalne
o niskiej zawartoÊci rozpuszczalnika sà rozwiàzaniem stosunkowo nowym.
Farby chemoutwardzalne sà to farby dwusk∏adnikowe, jednym
sk∏adnikiem jest ˝ywica reaktywna a drugim jej utwardzacz. W przypadku
farb sitodrukowych stosowane sà ˝ywice epoksydowe i poliuretanowe.
Stosowane ˝ywice zawierajà grupy funkcyjne wchodzàce w reakcj´ z aktywnymi grupami utwardzacza. W wyniku reakcji polimeryzacji tworzy si´
twarda b∏onka farbowa. Farby te zawierajà pewne iloÊci rozcieƒczalników.
Po odparowaniu rozcieƒczalnika warstwa farby jest sucha i druki mo˝na
uk∏adaç w stosy. Ca∏kowite wyschni´cie farby (usieciowanie) nast´puje
dopiero po 24-48 godzinach. Mo˝na je przyspieszyç przez zastosowanie
kana∏ów suszàcych w temperaturze ok. 60°C. Natychmiastowe utwardzenie warstwy farby mo˝na otrzymaç przez wypalenie w temperaturze
120-180°C, w przypadku jeÊli pozwala na to rodzaj zadrukowywanego
pod∏o˝a. Stosowanie farb dwusk∏adnikowych wymaga znajomoÊci czasu
ich u˝ytecznoÊci (tj. czasu, w którym po zmieszaniu z utwardzaczem farba
znajduje si´ w postaci p∏ynnej). Czas ten jest ró˝ny dla ró˝nych farb
i wynosi zwykle ponad 20 godzin. Farba pozostawiona na sicie d∏u˝ej,
ni˝ wynosi jej czas u˝ytecznoÊci, zasycha i nie zmywa si´ ˝adnym rozpuszczalnikiem. Niektóre farby dwusk∏adnikowe mogà byç stosowane bez
utwardzacza do drukowania materia∏ów ch∏onnych. Utrwalenie takiej
jednosk∏adnikowej farby nast´puje przez wsiàkanie i odparowanie
rozpuszczalnika.
Farby dwusk∏adnikowe utrwalane w wyniku chemoutwardzenia
charakteryzujà si´ bardzo dobrà adhezjà do ró˝nego rodzaju powierzchni
niech∏onnych. W zwiàzku z tym sà stosowane do drukowania na szkle,
ceramice, metalach, drewnie i ró˝nego rodzaju tworzywach sztucznych.
Dajà b∏onki odporne na czynniki mechaniczne i chemiczne oraz na zmienne
warunki atmosferyczne.
Utrwalane promieniowaniem UV sà to farby sk∏adajàce si´ z mieszaniny
ciek∏ych monomerów lub ˝ywic fotopolimeryzujàcych, z odpowiednimi
fotoinicjatorami, pigmentami i innymi Êrodkami dodatkowymi.
Pod wp∏ywem promieniowania UV nast´puje reakcja fotopolimeryzacji,
w wyniku której nast´puje utwardzenie farby. Farby UV wykonywane sà na
bazie ˝ywic poliamidowych, poliestrowych, poliakrylowych i poliuretanowych o niskim stopniu spolimeryzowania. Produkowane sà tak˝e farby UV
rozcieƒczane wodà. Ten typ farby ∏atwo si´ zmywa z sita wodà, ale,
aby takà farb´ utrwaliç nale˝y odparowaç wod´ lub doprowadziç do jej

wsiàkni´cia w pod∏o˝e. W tym celu przed promiennikiem UV stosuje si´
promiennik IR lub sà stosowane promienniki UV, które wydzielajà okreÊlonà
iloÊç ciep∏a. Utrwalanie farb UV wymaga stosowania kana∏ów suszàcych
wyposa˝onych w promienniki UV. Utrwardzenie warstwy farby na pod∏o˝u
nast´puje w czasie poni˝ej jednej sekundy, w zale˝noÊci od rodzaju farby
(iloÊci i rodzaju zastosowanego pigmentu), gruboÊci na∏o˝onej warstwy
farby, mocy lampy UV, zakresu emitowanego promieniowania, odleg∏oÊci
lampy od powierzchni naÊwietlanej oraz szybkoÊci przesuwu w kanale
suszàcym.
Farby sitodrukowe utrwalane promieniowaniem UV nie zawierajà
rozpuszczalników lotnych (lub zawierajà ich niewielkie iloÊci 1-2%, bàdê
tyle samo wody) i nie zasychajà na siatce w procesie drukowania.
Stosowanie farb UV, przy utrwalaniu, których nie powstajà ˝adne toksyczne
substancje nie stwarza zagro˝enia dla Êrodowiska naturalnego. Jednak
niektóre rodzaje farb utrwalanych UV zawierajà agresywne rozcieƒczalniki
dzia∏ajàce dra˝niàco na skór´ i dlatego podczas pracy z nimi nale˝y
stosowaç r´kawice i ubrania ochronne. W przypadku kontaktu ze skórà
nale˝y wy∏àcznie zmywaç jà wodà i myd∏em. Stosowanie promienników UV
stwarza zagro˝enia przy bezpoÊredniej ekspozycji na cia∏o lub poprzez
oddzia∏ywanie wydzielajàcego si´ ozonu. Kana∏y suszàce muszà byç
odpowiednio zbudowane i posiadaç sprawnà wentylacj´, tak aby pracownicy nie byli nara˝eni na bezpoÊrednie dzia∏anie promieniowania UV
i ozonu. Nowoczesne promienniki UV, które emitujà promieniowanie
o d∏ugoÊci fali powy˝ej 200 nm, nie powodujà wytwarzania ozonu.
Zastosowanie farb UV jest bardzo szerokie (jak i zestaw ˝ywic
stosowanych do ich produkcji). Mo˝na nimi zadrukowywaç: papiery,
kartony, tektur´ falistà, wyroby z PVC, z pochodnych akrylowych,
z polistyrenu, z poliw´glanu, z poliestru, z polietylenu i z polipropylenu.
Farby UV wodorozcieƒczalne stosowane sà z regu∏y do drukowania
produktów papierowych.
Farby specjalne sà to farby sitodrukowe o specjalnym przeznaczeniu
bàdê zastosowaniu. Nale˝à do nich m.in.: farby fluoryzujàce (przygotowywane z u˝yciem pigmentów wykazujàcych zjawisko fluorescencji), farby
transparentowe (do drukowania rastrowego wykonane z pigmentów
organicznych o bardzo drobnym ziarnie), farby puchnàce (zawierajàce
porofor czyli substancj´ znacznie zwi´kszajàcà swà obj´toÊç pod wp∏ywem
ciep∏a - promieniowania IR), farby do drukowania transferowego, farby
odblaskowe zawierajàce specjalne pigmenty wywo∏ujàce zjawisko odblasku
po oÊwietleniu), farby przewodzàce (zawierajàce pigmenty b´dàce
przewodnikiem pràdu elektrycznego), farby fotochromowe (zmieniajàce
zabarwienie pod wp∏ywem padajàcego na pod∏o˝e Êwiat∏a).
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6. 7. Farby
tampondrukowe
Sà to farby przeznaczone do drukowania technikà drukowania tamponowego, która jest wysublimowanà odmianà techniki wkl´s∏odrukowej
przeznaczonà przede wszystkim do drukowania kszta∏tek. Kszta∏tki mogà
byç wykonane zarówno z materia∏u, ch∏onnego jak i niech∏onnego. Farba
przenoszona jest z wkl´s∏ej formy p∏askiej poprzez g∏adki i elastyczny
element poÊredni zwany tamponem, stàd te˝ nazwa techniki drukowania tampondruk. Nadmiar farby z formy p∏askiej, która mo˝e byç wykonana
w metalu (stalowa lub miedziana) lub z fotopolimeru, usuwany jest przy
pomocy rakla. Tampon wykonany jest z bardzo elastycznej gumy
z kauczuku silikonowego. Kszta∏t tamponu dostosowany jest do
zadrukowywanego przedmiotu. Tampon ten dotykajàc form´ drukowà
nabiera farb´ i przenosi jà nast´pnie na zadrukowywany przedmiot.
Technika ta oprócz stosowania do drukowania kszta∏tek znajduje równie˝
zastosowanie do drukowania delikatnych przedmiotów p∏askich np.: p∏yt
kompaktowych (CD) z nagranà muzykà lub tekstami oraz p∏yt CD-R
z nagranymi programami komputerowymi. SzybkoÊç drukowania jest
zale˝na od konstrukcji maszyny i wynosi od kilkuset do kilku tysi´cy cykli
(odbitek) na godzin´. Farby w swej budowie zbli˝one sà do farb
sitodrukowych stosowanych na pod∏o˝a niech∏onne. LepkoÊç farb
tampondrukowych zale˝y od ich rodzaju. Farby przed u˝yciem nale˝y
rozcieƒczyç przez dodanie 20% rozpuszczalnika. LepkoÊç farb
dwusk∏adnikowych wynosi zwykle od 1,5 do 4,0 Pa·s, zaÊ innych farb
mieÊci si´ zwykle w przedziale 12 - 20 Pa·s, a w zwiàzku z tym zaliczane sà
one do farb mazistych. Stosowane sà bardziej drobne (o utarciu poni˝ej
5 µm) i intensywne pigmenty ni˝ w sitodruku z tego powodu, ˝e nak∏adana
warstwa farby jest cieƒsza i oscyluje oko∏o 10 µm.
W technice drukowania tamponowego zadrukowywuje si´ wiele ró˝nych
materia∏ów takich jak: poliw´glan, poliester, polietylen, polipropylen,
polistyren i jego kopolimery, twardy i mi´kki polichlorek winylu, poliamidy,
duroplasty, bakelit, wyroby z ˝ywic melaminowych, polimetakrylan metylu
(szk∏o organiczne), poliuretany, metale, szk∏o, porcelan´, drewno, skór´
naturalnà i sztucznà, no i oczywiÊcie papier i karton. Przy tak szerokim
wachlarzu pod∏o˝y drukowych stosowanych jest wiele ró˝nych rodzajów
farb do drukowania tamponowego. Do produkcji farb tampondrukowych
stosowane sà najcz´Êciej ˝ywice akrylowe, alkidowe, epoksydowe, kalafoniowe, melaminowe, nitrocelulozowe, poliestrowe, poliuretanowe,
poliwinylowe i inne. W charakterze rozpuszczalników stosowane sà: alkohole, estry, ketony oraz w´glowodory alifatyczne i aromatyczne. ZawartoÊç
rozpuszczalnika w przypadku farb rozpuszczalnikowych wynosi do 70%.
W przypadku drukowania tworzyw sztucznych po˝àdane jest, o ile jest to
w ogóle mo˝liwe, aby spoiwa zawiera∏y w swoim sk∏adzie niewielki
dodatek rozpuszczalnika wywo∏ujàcego p´cznienie powierzchni
zadrukowywanego materia∏u. Dzi´ki temu zabiegowi farba mocno wià˝e
si´ z zadrukowywanà powierzchnià i jest odporna na Êcieranie. W charakterze substancji barwnych stosowane sà pigmenty tak organiczne jak

i nieorganiczne, oraz klasyczne Êrodki pomocnicze, takie jak: zmi´kczacze,
woski, wyb∏yszczacze itp. Farby przeznaczone do drukowania tamponowego utrwalajà si´ najcz´Êciej przez absorpcj´ i odparowanie rozpuszczalnika
lub przez reakcje polimeryzacji w wyniku chemicznego utwardzania albo
przez polimeryzacj´ pod wp∏ywem promieniowania UV. Mimo usilnych
prób do tej pory nie uda∏o si´ wyprodukowaç farby tampondrukowej do
bezpoÊredniego kontaktu ze Êrodkami spo˝ywczymi. Trwajà tak˝e usilne
prace nad wprowadzeniem farb wodorozcieƒczalnych. Farby tampondrukowe najcz´Êciej dzielone sà na:
- farby jednosk∏adnikowe,
- farby dwusk∏adnikowe,
- farby utrwalane promieniowaniem UV,
- farby specjalne.
Farby sà produkowane jako: czarne, bia∏e, kolorowe, triadowe
i metaliczne. W poszczególnych rodzajach farb istniejà ograniczenia
w wykonaniu farb o ró˝nej barwie.
Farby jednosk∏adnikowe sà to rozpuszczalnikowe roztwory odpowiednich ˝ywic do danych pod∏o˝y. Stosowane sà tam, gdzie nie jest wymagana
bardzo du˝a odpornoÊç chemiczna. Utrwalajà si´ g∏ównie przez
odparowanie rozpuszczalnika i zestalenie si´ ˝ywicy, sà dostatecznie
odporne na Êcieranie. Z niektórych pod∏o˝y niech∏onnych mo˝na je zmyç
przez zwil˝enie odpowiednim rozpuszczalnikiem.
Farby dwusk∏adnikowe stosowane sà wsz´dzie tam, gdzie stawia si´
du˝e wymagania co do wytrzyma∏oÊci mechanicznej i chemicznej oraz
szeroko rozumianej odpornoÊci naniesionej warstwy farby (np. prze∏àczniki wszelkiego typu). Charakteryzujà si´ one du˝ym po∏yskiem, dobrà
adhezjà do szk∏a i tworzyw sztucznych oraz odpornoÊcià na czynniki
zewn´trzne. Utrwalajà si´ przez reakcj´ utwardzacza z odpowiednià dla
niego ˝ywicà (proces chemoutwardzenia). Podobnie jak i w sitodruku,
tak i w tampondruku wykorzystuje si´ ˝ywice epoksydowe i poliuretanowe.
Po odparowaniu rozpuszczalnika nast´puje reakcja sieciowania ˝ywicy
i utwardzacza. Ca∏kowite utrwalenie farb dwusk∏adnikowych trwa oko∏o
15 godzin w temperaturze pokojowej. Farby te po zmieszaniu z utwardzaczem majà okreÊlonà ˝ywotnoÊç wynoszàcà zwykle kilka godzin.
Farby utwardzane promieniowaniem UV - sk∏ad tych farb jest praktycznie identyczny z farbami sitodrukowymi utrwalanymi promieniowaniem
UV. Majà one ograniczonà palet´ barw. Praktycznie produkowane sà farby
bia∏e i czarne. Utrwalajà si´ one szybko w czasie u∏amka sekundy.
Wymagajà oczywiÊcie specjalnych promienników emitujàcych
promieniowanie UV. Farby UV produkowane sà tak˝e jako farby
rozcieƒczane wodà na podobnej zasadzie jak w sitodruku.
Farby specjalne sà to farby o specjalnym przeznaczeniu. Mo˝na do nich
zaliczyç: ceramiczne farby wypalane w temperaturze 120°C i temperaturze
550°C, farby sublimacyjne stosowane do drukowania klawiatur komputerowych, farby fluorescencyjne, farby termoutwardzalne w temperaturach
od 100 do 150°C (tylko ciemne kolory). Z regu∏y w tej grupie w danym
rodzaju farby wyst´pujà ograniczenia kolorystyczne.
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6.8. Farby
stalorytnicze
Farby stalorytnicze stosowane sà do drukowania znaczków pocztowych i skarbowych, banknotów oraz innych papierów wartoÊciowych
technikà przemys∏owego stalorytu. Sà to najcz´Êciej farby na spoiwach
z pokostu lnianego lub innych spoiwach utrwalanych poprzez absorpcj´
(wsiàkanie) wraz z polimeryzacjà spoiwa spowodowanà przez utlenianie.
Farby stalorytnicze sà farbami silnie pigmentowanymi. Oprócz pigmentów
kolorowych dodawane sà jako obcià˝alniki pigmenty bia∏e, takie jak:
kaolin, w´glan wapnia czy siarczan baru. GruboÊç warstwy farby
nak∏adanej na papier jest znaczna i wynosi od kilku do kilkudziesi´ciu
mikrometrów. Papier jest g∏ównym pod∏o˝em stosowanym w stalorycie, ale
nie jedynym; mo˝na drukowaç stalorytem i na innych pod∏o˝ach
ch∏onnych, co jest doÊç cz´sto stosowane g∏ównie w przypadku znaczków
pocztowych (bloków) i innych druków pamiàtkowych np. na jedwabiu
naturalnym lub sztucznym itp.
Farby stalorytnicze majà du˝à lepkoÊç - sà maziste. LepkoÊç ich wynosi
najcz´Êciej od 5 do 50 Pa·s. Farby stalorytnicze nak∏adane sà na form´
w podwy˝szonej temperaturze, schni´cie jest przyspieszane przez dodatek
suszek i suszenie druków ciep∏ym powietrzem lub promiennikami podczerwieni. Tak znaczny zakres lepkoÊci spowodowany jest tym, ˝e farby
stalorytnicze produkowane sà w czterech ró˝nych rodzajach. Podzia∏ na
rodzaje spowodowany jest sposobem usuwania farby z formy stalorytniczej, a co za tym idzie konstrukcjà maszyny i rodzajem formy drukowej.
W zwiàzku z powy˝szym produkowane sà farby stalorytnicze: Êcierane
papierem, Êcierane fartuchem, Êcierane ∏ugiem z przek∏adkà i Êcierane
∏ugiem bez przek∏adki. Dwa pierwsze rodzaje farb s∏u˝à do drukowania
znaczków pocztowych w systemie zwój-zwój lub zwój-arkusz. Forma jest
otrzymywana na drodze mechanicznej poprzez moletowanie. Nadmiar
farby usuwany jest z formy wst´gà papieru lub wst´gà p∏ótna albo
cienkiego filcu (fartuch). Tego typu farby sà utrwalane d∏ugofalowym
promieniowaniem podczerwonym (IR) lub goràcym powietrzem. Farby
stalorytnicze Êcierane z formy ∏ugiem, tak z przek∏adkà jak i bez, stosowane
sà do wielokolorowego drukowania banknotów. Przek∏adka papierowa
s∏u˝y do przek∏adania druków, aby nie odbija∏y w stosie. ¸ug Êcierajàcy
to wodny roztwór wodorotlenku sodu z siarczanowanym olejem
rycynowym. Banknoty drukowane sà na maszynach arkuszowych z form
otrzymywanych na drodze galwanicznej. Farby do drukowania banknotów
utrwalajà si´ przez wsiàkanie i utlenianie, dalsza obróbka druków jest
mo˝liwa po 48 godzinach utrwalania w warunkach stosu.
Farbom stalorytniczym stawia si´ szereg wymagaƒ ze wzgl´du na ich
u˝ycie do drukowania papierów wartoÊciowych (m.in. du˝a
Êwiat∏otrwa∏oÊç, du˝a odpornoÊç na Êcieranie i starzenie, odpornoÊç na
okreÊlone media chemiczne, trudnoÊç sfa∏szowania itp.). W zwiàzku
z powy˝szym farby stalorytnicze produkowane sà najcz´Êciej jako
monopigmentowe (jeden pigment barwny). W zwiàzku z tym iloÊç
kolorów podstawowych monopigmentowych jest ograniczona.

Farby stalorytnicze mogà byç widzialne lub cz´Êciowo widzialne w podczerwieni. Produkowane sà te˝ i inne rodzaje farb stalorytniczych
np. optycznie zmienne tj. zmieniajàce barwy w wyniku zmiany kàta
patrzenia, Êwiecàce w Êwietle UV, magnetyczne itp. Sà to tzw. farby stalorytnicze zabezpieczajàce. Farby stalorytnicze sà produkowane tylko przez
kilku producentów w Europie. Farby stalorytnicze sà mieszane (dobór
kolorów z farb podstawowych) oraz czasem tak˝e produkowane we
w∏asnym zakresie przez drukarnie drukujàce papiery wartoÊciowe.
6.9. Farby do
efektów
specjalnych
Omawiane w tym rozdziale farby nie sà farbami przeznaczonymi
do jednej konkretnej techniki drukowania, ale farbami dajàcymi efekty
specjalne i wizualne.
Farby ciep∏oczu∏e sà to farby, które pod wp∏ywem zmian temperatury
zmieniajà swà barw´. Zmiany mogà powodowaç, ˝e farba z widzialnej
stanie si´ niewidzialna lub przy okreÊlonej temperaturze zmieni barw´.
Tego typu farby sà wskaênikami temperatury. Zmiany barwy mogà byç
odwracalne lub nieodwracalne. Sà to tzw. farby termochromatyczne
wykorzystywane jako indykatory procesu sterylizacji (w tym przypadku
zmiana barwy jest nieodwracalna), wskaêniki nadzorujàce prac´ urzàdzeƒ
grzewczych lub ch∏odzàcych, identyfikatory autentycznoÊci dokumentów
(dotyk palców pozwala stwierdziç, czy dokument jest autentyczny, czy te˝
nie), wskaêniki temperaturowe przydatnoÊci napojów do picia
wydrukowane na etykiecie lub kontretykiecie (szampan, piwo) lub te˝
wskaêniki barwne zwracajàce uwag´ ma∏ych dzieci (zmiana barwy nadruku
kubka pod wp∏ywem dotyku r´ki dziecka). Barwa jest zmieniana przez
zmian´ barwy pigmentów. Stosowane sà ró˝ne pigmenty termochromatyczne, w tym i ciek∏e kryszta∏y. Tego rodzaju farby produkowane
sà najcz´Êciej jako offsetowe, wkl´s∏odrukowe lub typooffsetowe.
Farby monetowe i reaktywne umo˝liwiajà ukrywanie informacji. Zdj´cia
lub teksty, które zostanà wydrukowane niewidzialnà farbà, b´dà widoczne,
gdy ich powierzchni´ potrze si´ monetà. Jest to tzw. farba zdrapkowa.
Pojawienie si´ rysunku pod wp∏ywem potarcia polega na reakcji farby
ze stopem monetowym, którym jest najcz´Êciej miedzionikiel. Najcz´stsze
zastosowanie to losy na loteri´ i ukryte wiadomoÊci. Farby monetowe
najcz´Êciej nadrukowywane sà technikà typograficznà, offsetowà lub
fleksograficznà.
Reaktywne farby drukowe reagujà w ró˝ny sposób na Êrodki
rozpuszczajàce, Êrodki wybielajàce i wod´. Farby te nanoszone sà na
papiery wartoÊciowe i dokumenty jako element zabezpieczajàcy. Próba
sfa∏szowania polegajàca na wywabieniu farby za pomocà Êrodków
rozpuszczajàcych (rozpuszczalników) lub innych chemikaliów, albo
w niektórych przypadkach i wody, pozostawia widoczne Êlady
w postaci zmiany lub zaniku barwy lub zniszczenia wydrukowanego elementu. Mo˝liwa jest kombinacja ró˝nych reakcji tej samej farby.
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Niektóre reakcje sà niewidoczne w Êwietle widzialnym, ale sà rozpoznawalne w Êwietle ultrafioletowym. Tego typu farby to farby do drukowania
papierów wartoÊciowych, banknotów i niektórych dokumentów.
W zwiàzku z tym farby reaktywne to specyficzne odmiany farb stalorytniczych, offsetowych i typooffsetowych.
Farby fotochromowe i Êwiecàce w promieniowaniu UV sà to tak˝e
farby zabezpieczajàce dokumenty, czeki, bilety komunikacyjne i na specjalne imprezy oraz papiery identyfikacyjne. Farby fotochromowe stajà si´
aktywne pod wp∏ywem Êwiat∏a s∏onecznego, sztucznego o du˝ym
nat´˝eniu lub ultrafioletowego. Âwiat∏o powoduje odwracalne zmiany
widocznoÊci niewidocznej farby. W krótkim czasie po usuni´ciu êród∏a
Êwiat∏a farba staje si´ znowu niewidoczna. Tego rodzaju farby to
najcz´Êciej farby offsetowe, typooffsetowe i sitodrukowe.
Farby Êwiecàce lub migocàce po naÊwietleniu promieniowaniem UV
uzyskujà jaskrawà poÊwiat´ z regu∏y o innej barwie ni˝ barwa widoczna
farby. Âwiecenie zanika po ustaniu naÊwietlania. Samo zjawisko Êwiecenia
spowodowane jest przez fluorescencj´ lub fosforescencj´ odpowiednich
barwników dodanych do farby. Farby tego typu wykorzystywane sà do
ochrony i identyfikacji dokumentów, etykiet, formularzy itp. Efekt Êwiecenia pod wp∏ywem naÊwietlenia promieniowaniem UV majà niektóre farby
typograficzne stosowane do numeratorów, farby stalorytnicze, offsetowe
i typooffsetowe.
Farby strukturalne oraz optycznie zmienne. Sà to farby wykorzystywane
do zabezpieczenia banknotów, dokumentów, formularzy itp. Farby strukturalne wykorzystywane sà przez sam fakt posiadania rysunku struktury na
swej powierzchni. Sà one cz´sto stosowane, aby uzyskaç na etykietach
efekt trójwymiarowy. Innym obszarem zastosowania tych farb jest
drukowanie tekstów i symboli w piÊmie obrazkowym. Farby strukturalne to
najcz´Êciej farby sitodrukowe.
Farby optycznie zmienne (OVS-Optical Variable Shades) to farby
zmieniajàce swojà barw´ w zale˝noÊci od kàta widzenia np. z czerwonej na
zielonà. Farby tego typu stosowane sà g∏ownie w stalorycie i sitodruku do
zabezpieczania dokumentów przed fa∏szowaniem przy pomocy
kolorowych kopiarek.
Farby widoczne i niewidoczne w podczerwieni (IR) sà to farby zabezpieczajàce przed fa∏szowaniem przy pomocy fotokopiarek. Produkowane
sà dwa rodzaje farb: widzialne i niewidzialne w promieniowaniu podczerwonym. Najcz´Êciej oba rodzaje stosowane sà razem. Tego typu farby
sà produkowane jako odmiany farb: typograficznych do numeratorów,
stalorytniczych, offsetowych i typooffsetowych.
6.10. Farby do
reprodukcji
wielobarwnej
tzw. triadowe
Przedstawione powy˝ej charakterystyki nie wyczerpujà zagadnienia.
Jest jeszcze wiele rodzajów farb dajàcych efekty specjalne. Czasami jest to
nawet tylko jedna, przyk∏adowo bia∏a transparentowa farba specjalna
(niewidoczna na pod∏o˝u), która dzia∏a jako identyfikator autentycznoÊci

dokumentów np. ze specjalnym pisakiem, czy te˝ inna transparentowa
bia∏a reagujàca z roztworami zasadowymi dajàca w zetkni´ciu si´ z nimi
zabarwienie czerwone.
Wielobarwne orygina∏y mo˝na odtworzyç przez zastosowanie trzech
farb o barwach podstawowych: ˝ó∏tej, purpurowej (magenty)
i niebieskozielonej (cyjanowej). Farby te majà wysokà intensywnoÊç barw
i ÊciÊle okreÊlone charakterystyki spektralne. W celu uzyskania najbardziej
wiernej reprodukcji wielobarwnego orygina∏u, w ka˝dej cz´Êci odbitki
o jednorodnej barwie musi znajdowaç si´ taka iloÊç ka˝dej z trzech farb,
aby mo˝liwe by∏o odtworzenie odpowiednich barw orygina∏u. Spe∏nienie
tego warunku zale˝y od doskona∏oÊci technik reprodukcyjnych. Mimo,
i˝ farby majà ÊciÊle okreÊlone charakterystyki spektralne, nie sà one idealne,
gdy˝ nie poch∏aniajà ani nie odbijajà w 100% charakterystycznych barw
widma Êwiat∏a widzialnego.
Te trzy farby noszà nazw´ farb triadowych. Wykonane nimi druki
stanowià reprodukcj´ trójbarwnà. Ze wzgl´du na niedoskona∏oÊç tych farb,
dotyczy to szczególnie ma∏ej intensywnoÊci czerni, uzyskanej z na∏o˝enia
na siebie trzech farb o barwach podstawowych, tj. ˝ó∏tej, purpurowej
i cyjanowej, triada zostaje uzupe∏niona farbà czarnà o czerni neutralnej
(tj. niezbyt kontrastowej). Tym samym poj´cie triady zostaje rozszerzone
z trzech do czterech farb o barwach podstawowych.
Na rysunku 6.5 odbicia dla farb triadowych idealnych i realnych.

Rys. 6.5. Krzywe odbicia Êwiat∏a dla farb triadowych idealnych i realnych (offsetowych):
a) purpura, b) cyjan, c) ˝ó∏ta.
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Farby do drukowania wielobarwnego stosowane sà w technice
drukowania: typograficznej, offsetowej, typooffsetowej, wkl´s∏odrukowej,
fleksograficznej, sitodrukowej i tampondrukowej. Farby triadowe przeznaczone sà najcz´Êciej do drukowania produktów papierowych. W przypadku drukowania przezroczystych folii z tworzyw sztucznych lub pod∏o˝y
o innych barwach (np. folii lub blach metalowych, bàdê powierzchni metalizowanych farby triadowe k∏adzione sà zazwyczaj na bia∏à farb´
podk∏adowà). Je˝eli na bia∏y papier zostanà na∏o˝one farby w kolejnoÊci:
niebieskozielonkawa (cyjan) i ˝ó∏ta, otrzymuje si´ barw´ zielonà. Wynika to
stàd, ˝e Êwiat∏o bia∏e (b´dàce mieszaninà promieni czerwonych, zielonych
i niebieskich) padajàc na ˝ó∏tà warstw´ farby zostaje w cz´Êci poch∏oni´te
(promieniowanie o barwie niebieskiej), a w cz´Êci przepuszczone
(promieniowanie o barwie zielonej i czerwonej). Niebieska cz´Êç
promieniowania jest tym bardziej poch∏aniana, im grubsza jest warstwa
farby i im wi´cej zawiera ona pigmentu. Promienie o barwie zielonej i czerwonej przechodzà nast´pnie przez warstw´ farby niebieskozielonkawej
(cyjan), gdzie nast´puje poch∏oni´cie promieniowania o barwie czerwonej,
która po odbiciu od powierzchni papieru przejdzie przez warstw´ obu farb,
dajàc jako wypadkowà barw´ zielonà. Jak wynika z powy˝szego
rozumowania, farby triadowe muszà byç transparentowe. Dzi´ki substraktywnemu mieszaniu barw farb triadowych mo˝na odtworzyç wielobarwne
orygina∏y.
Nie w ka˝dej z technik drukowania nast´puje w identyczny sposób
powstawanie barw pochodzàcych z nadrukowanych farb. Tylko we
wkl´s∏odruku rastrowanym (tzw. rotograwiurze) nast´puje pe∏en proces
substraktywnego mieszania farb. W pozosta∏ych technikach, do których
stosowane sà farby triadowe, proces ten zachodzi w ciemnych partiach
(tj. w cieniach) odbitki. W jasnych partiach odbitki, tzn. w Êwiat∏ach,
ze wzgl´du na znaczne odleg∏oÊci mi´dzy punktami rastrowymi pochodzàcymi od ró˝nych farb, nast´puje tzw. mieszanie mozaikowe, b´dàce
w zasadzie addytywnym mieszaniem barw. W partiach poÊrednich
wyst´pujà w ró˝nych proporcjach oba te zjawiska. W zwiàzku
z powy˝szym ka˝da z technik drukowania wymaga opracowania specjalnych dla niej farb triadowych.
Przy na∏o˝eniu farby purpurowej na farb´ niebieskozielonà (cyjan)
uprzednio nadrukowanà na papier otrzyma si´ barw´ wypadkowà fioletowoniebieskà. Nadrukowanie na papier farby ˝ó∏tej, a nast´pnie na nià
purpurowej, daje barw´ wypadkowà czerwonà (oran˝).
Przy nadrukowaniu na siebie trzech farb, w rezultacie poch∏oni´cia
wszystkich sk∏adowych Êwiat∏a bia∏ego otrzymuje si´ druk o barwie czarnej,
tzw. czerni neutralnej. W praktyce czerƒ ta nie jest idealnie czarna,
poniewa˝ ˝adna z farb nie poch∏ania, ani te˝ nie odbija charakterystycznego promieniowania w 100 %. Ponadto charakterystyka barwy farby
zale˝y tak˝e od gruboÊci warstwy farby, koncentracji pigmentu
i w∏aÊciwoÊci pod∏o˝a.

Najbardziej od idealnych odbiegajà farby niebieskozielonkawe (cyjan)
i purpurowa. Farby purpurowe poch∏aniajà promieniowanie widzialne we
wszystkich pasmach widma: poch∏aniajà one od 40 do 80% promieniowania niebieskiego pasma widzialnego i od 10 do 20% promieniowania
czerwonego pasma widzialnego. W zwiàzku z tym realne farby purpurowe
majà g∏´bszy odcieƒ czerwonawy, ni˝ to wynika z odcienia farby
purpurowej idealnej.
Farby niebieskozielonkawe (cyjan) silnie poch∏aniajà promieniowanie
zielone, tak ˝e ich barwa wydaje si´ bardziej niebieska. Z tego powodu
farby niebieskozielonkawe nie umo˝liwiajà otrzymania czystych barw,
zw∏aszcza zielonych. W tym przypadku tak˝e nast´puje silne poch∏anianie
promieniowania w zakresie pasma niebieskofioletowego, co prowadzi do
niemo˝noÊci otrzymania czystych barw fioletowych.
Najbardziej bliskie farb idealnych sà realne farby ˝ó∏te. Poch∏aniajà one
silnie promieniowanie pasma niebieskiego i prawie wcale nie poch∏aniajà
promieniowania pasma zielonego i czerwonego.
W nast´pstwie rozpraszania Êwiat∏a przez farby triadowe otrzymuje si´
na odbitce barwy rozbielone lub przyszarzone. Nie mo˝na otrzymaç
czystych nasyconych odcieni. W zwiàzku z tym, w celu uwypuklenia
g∏´bokich tonów stosuje si´ dodatkowo farb´ czarnà o czerni neutralnej.
Na barw´ i w∏aÊciwoÊci optyczne farby oprócz barwid∏a wp∏ywajà:
barwa spoiwa i dodatek bieli. ˚ywice zawarte w spoiwach zwi´kszajà
procent odbicia w ca∏ym zakresie widma Êwiat∏a widzialnego - farby stajà
si´ mniej intensywne. Biele pó∏przezroczyste rozbielajà farby, zaÊ transparentowe nie wp∏ywajà na zmian´ odcienia.
W przypadku stosowania farb triadowych wa˝na jest nie tylko technika drukowania, lecz i kolejnoÊç nak∏adania poszczególnych farb. Stopieƒ
transparentowoÊci ka˝dej z realnych farb triadowych jest inny. Zmieniajàc
kolejnoÊç ich na∏o˝enia na siebie mo˝na uzyskaç ró˝ne efekty koƒcowe.
Przyk∏adowo przy na∏o˝eniu farby niebieskozielonkawej na ˝ó∏tà uzyskuje
si´ zieleƒ dajàcà odczucie ch∏odu, natomiast zieleƒ o odcieniu ˝ó∏tawym
uzyska si´ przy drukowaniu w odwrotnej kolejnoÊci. Sprawa kolejnoÊci
drukowania farb triadowych ciàgle jeszcze pozostaje sporna. Pewne jest
jedno: farba ostatnia musi mieç najwi´kszà transparentowoÊç (przezroczystoÊç). Jednak najbardziej przeÊwitujàca farba drukowana jako ostatnia
zawsze dominuje na odbitce. Z tych te˝ wzgl´dów farby ciemne, a wi´c
niebieskozielonkawa lub czarna bywajà drukowane ostatnie, jako najmniej
rzucajàce si´ w oczy. Jako pierwsza bywa drukowana farba ˝ó∏ta jako
najbardziej kryjàca. Niektórzy zalecajà rozpocz´cie drukowania od farby
czarnej. Zarówno jednak farba ˝ó∏ta, jak i czarna utrudniajà kontrol´ kolejnych nadrukowywanych farb. Pierwsza jest s∏abo widoczna, a druga bywa
k∏adziona lekko. Z tych te˝ powodów liczni sà zwolennicy drukowania jako
pierwszej farby purpurowej, dajàcej wyraêniejsze kontury.
Farby do drukowania trójbarwnego sà zwykle nieco mniej czyste ni˝
farby do drukowania czterobarwnego. Przy stosowaniu farb triadowych
z farbà czarnà wymaga si´ od pozosta∏ych farb kolorowych odcieni
o najwy˝szej czystoÊci.
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W celu unifikacji otrzymywanych efektów barwnych przy zastosowaniu
farb do drukowania wielobarwnego w technice offsetowej (a uprzednio
równie˝ i w typograficznej) wprowadzono znormalizowanà skal´ europejskà (w skrócie SE). Stosowane w tej skali farby: ˝ó∏te, purpurowe
i cyjanowe (takie nazwy sà stosowane dla farb skali europejskiej) majà ÊciÊle
okreÊlone charakterystyki barwne. To samo dotyczy par nak∏adanych
na siebie farb a mianowicie: purpury na ˝ó∏tà, cyjanu na ˝ó∏tà i cyjanu na
purpur´. W przypadku pojedyƒczych farb i par nadrukowywanych farb
okreÊlana jest nie tylko ich charakterystyka barwna (sk∏adowe trójchromatyczne), ale równie˝ dopuszczalna ró˝nica barwy od przyj´tych sk∏adowych
wzorca.
W zwiàzku z niedoskona∏oÊcià reprodukcji czterobarwnej (CMYK)
w ostatniej dekadzie do drukowania wielobarwnego offsetowego zacz´to
wprowadzaç min. system heksagonalny (Pantone® Hexachrome®) oparty na
szeÊciu farbach podstawowych o ÊciÊle okreÊlonych charakterystykach
barwy. Farby tego systemu sà produkowane przez wi´kszoÊç koncernów
farbowych. Stosowane farby to: magenta, orange, black, green, cyan
i yellow, czyli mówiàc po polsku sà to farby: purpurowa, pomaraƒczowa,
czarna, zielona, cyjanowa (niebieskozielonkawa) i ˝ó∏ta. Cztery farby
z szeÊciu majà takà samà nazw´ jak w drukowaniu wielobarwnym przy
zastosowaniu farb triadowych i farby czarnej, jednak˝e ich charakterystyki
barwne sà inne. Rozpowszechnienie i zastosowanie drukowania szeÊcioma
farbami systemu Hexachrome zwiàzane jest ze stosowaniem do drukowania offsetowego arkuszowego maszyn szeÊciokolorowych. Wed∏ug
systemu Hexachrome produkowane sà farby offsetowe arkuszowe
przeznaczone do drukowania papierów i blach w technice offsetowej oraz
do drukowania papierów w technice bezwodnego (bez nawil˝ania)
offsetu. Oprócz Pantone® Hexachrome® sà produkowane tak˝e inne systemy drukowania szeÊcioma farbami np. Novaspace oraz, inne co prawda
nie tak rozpowszechnione systemy pos∏ugujàce od oÊmiu do dziesi´ciu
farbami o ÊciÊle okreÊlonych charakterystykach barwnych. Sà to systemy
farb, w których stosowane sà farby ˝ó∏ta, cyjan, purpura i czarna o innych
charakterystykach ni˝ w przypadku farb triadowych. Stosowany jest tak˝e
i inny system wykorzystujàcy cztery farby triadowe plus cztery inne. Jest to
system eder MSC o formule 4 c + X, gdzie 4 c to triada z czarnà (CMYK),
a X to specjalne farby o okreÊlonej charakterystyce barwnej. X mo˝e
przyjmowaç wartoÊci od 1 do 4. Sà to farby eder MSC: czerwona, zielona,
niebieska i ˝ó∏toczerwona.
Obecnie stosowane sà równie˝ kombinacje farb offsetowych triadowych CMYK z dodatkowymi farbami o barwach specjalnych wykonanych
wg wzornika Pantone lub HKS (tzw. farbami dekoracyjnymi ∏àcznie
z metalicznymi) oraz kombinacje pi´ciu farb z systemu Pantone®
Hexachrome® z farbami dekoracyjnymi.

Zastosowanie do wielobarwnego drukowania offsetowego wi´kszej
liczby farb ni˝ cztery w systemie CMYK powoduje zwi´kszenie przestrzeni
barwnej (rys.6.6 str. 186). Jest to mo˝liwe, gdy˝ ju˝ obecnie od kilku lat
standardem w arkuszowym drukowaniu offsetowym stajà si´ maszyny
8- lub 10- kolorowe.
Przy drukowaniu farbami do drukowania wielobarwnego mo˝na
pos∏ugiwaç si´ zarówno rastrami tradycyjnymi, jak i stochastycznymi.
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7. Przygotowanie farby
do drukowania

Przed przystàpieniem do przygotowania farby do drukowania nale˝y
dokonaç w∏aÊciwego jej doboru. Jest rzeczà oczywistà, ˝e dla danej techniki drukowania nale˝y wybraç odpowiednià przeznaczonà dla tej techniki
farb´. Nast´pnie pos∏ugujàc si´ katalogiem lub specyfikacjà producenta,
nale˝y dokonaç wyboru farby na dane pod∏o˝e. W nast´pnej kolejnoÊci
nale˝y wziàç pod uwag´ wymagania, którym musi sprostaç druk.
W przypadku drukowania opakowaƒ majàcych bezpoÊredni kontakt ze
Êrodkami spo˝ywczymi, nale˝y stosowaç wy∏àcznie farby majàce atest
Paƒstwowego Zak∏adu Higieny do bezpoÊredniego kontaktu ze Êrodkami
spo˝ywczymi. W przypadku drukowania opakowaƒ do pakowania mro˝onek, farby muszà byç odporne na niskie temperatury. Opakowania podlegajàce sterylizacji bàdê dzia∏aniu podwy˝szonej temperatury muszà te˝ byç
drukowane specjalnymi do tego celu farbami. W zale˝noÊci od czynników
mogàcych oddzia∏ywaç na dany konkretny druk, stosowane do jego
wykonania farby muszà byç odporne na dany czynnik. Przyk∏adowo farby
stosowane do drukowania opakowaƒ detergentów i farby, którymi
drukuje si´ afisze i plakaty muszà byç odporne na alkalia. W pierwszym
przypadku pakowany produkt ma zwykle odczyn zasadowy, a w drugim
klej stosowany do przyklejania ma odczyn zasadowy (spowodowany
Êrodkiem konserwujàcym lub utwardzajàcym klej). Tego rodzaju czynników
chemicznych, które wp∏ywajà na druk, jest wiele, np.: woda, zasady,
kwasy, sole, t∏uszcze, olejki eteryczne, rozpuszczalniki organiczne itp.
Cz´sto konieczne jest stosowanie farb bez zapachu i smaku. Warunki,
w których dany druk b´dzie si´ znajdowa∏, wymagajà bardzo cz´sto podatnoÊci farby na zgrzewanie, odpornoÊci farby na Êcieranie, t∏oczenie,
zarysowanie itp. W zale˝noÊci od przeznaczenia druku wymagana jest
tak˝e odpowiednia odpornoÊç farby na Êwiat∏o. Dalsze przetwarzanie
druków, tj. lakierowanie i laminowanie itp. wymaga stosowania farb
podatnych na przeprowadzenie powy˝szych procesów.
Wspó∏czeÊnie produkowanych jest wiele rodzajów farb dla wszystkich
technik drukowania o konkretnym ich zastosowaniu.

Przyk∏adowo do drukowania papierów farbami mazistymi widaç du˝à
specjalizacj´ w wytwarzaniu farb do ÊciÊle okreÊlonego rodzaju papieru.
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e niektóre papiery typu Chromolux (tj. te,
które sà lakierowane) wymagajà specjalnych farb do drukowania pod∏o˝y
niech∏onnych. Papiery powlekane matowe tak˝e wymagajà farby przeznaczonej do drukowania papierów matowych. Równie˝ farby ciek∏e (fleksograficzne i wkl´s∏odrukowe) stosowane sà na ró˝ne rodzaje i gatunki
poszczególnych pod∏o˝y. Reasumujàc, doboru farby nale˝y dokonywaç na
podstawie szczegó∏owych danych dotyczàcych zadrukowywanego
pod∏o˝a i jej przeznaczenia do dalszej obróbki druków oraz ze wzgl´du na
przeznaczenie gotowych druków. Przy doborze farby nale˝y pami´taç
o takich jej w∏aÊciwoÊciach, jak po∏ysk, krycie i intensywnoÊç barwy.
Przygotowanie farby do drukowania obejmuje zazwyczaj:
- dobór barwy farby (zwany potocznie dobieraniem koloru),
- dostosowanie farby do warunków drukowania.
Dobieranie barwy farby powinno byç wykonywane wtedy, gdy dana
barwa nie jest produkowana seryjnie przez fabryk´ farb. Dobieraç mo˝na
praktycznie zarówno farby maziste, jak i ciek∏e. Obecnie ju˝ bardzo rzadko
robi si´ to r´cznie w drukarni. Firmy dostarczajàce farby majà z regu∏y
mieszalnie, w których praktycznie od kilograma wzwy˝ mo˝na zamówiç
us∏ug´ dorobienia koloru wg wzorca lub wg systemu Pantone, czy te˝ HKS.
Zamówienie farby w mieszalni zapewnia nam zgodnoÊç barwy ze
wzorcem, gdy˝ zarówno wzorzec jak i dorobiona farba sà mierzone
i porównywane ze sobà. W mieszalni nie wykonuje si´ niczego „na oko“.
Wi´ksze drukarnie majà cz´sto swoje w∏asne mieszalnie farb. Najwi´cej jest
ich w drukarniach stosujàcych farby ciek∏e. Stosowane systemy umo˝liwiajà tak˝e zagospodarowanie resztek niezu˝ytych farb do dorabiania nowych
kolorów. Je˝eli z jakichkolwiek powodów trzeba b´dzie doboru dokonaç
w drukarni, to nale˝y przestrzegaç ni˝ej podanych zaleceƒ. Podane zalecenia dotyczà przede wszystkim farb mazistych. Dobieranie barwy,
jej odcienia oraz przygotowanie farb podk∏adowych (do drukowania t∏a)
winno byç przeprowadzane w pomieszczeniu widnym, o Êcianach
pomalowanych na bia∏o i oknach wychodzàcych na pó∏noc. BezpoÊrednie
oÊwietlenie s∏oneczne lub zwyk∏e ˝arowe i jarzeniowe sà nieodpowiednie.
Korzysta si´ cz´sto z lamp emitujàcych promieniowanie o sk∏adzie
zbli˝onym do s∏onecznego, umieszczonych w specjalnej kabinie. Jest to
tzw. kabina Êwiat∏a dziennego.
Dobieranie farb mazistych dokonywane jest na p∏ycie metalowej lub
kamieniu litograficznym. Zwyczajowo w ten sposób mo˝na mieszaç
niewielkie iloÊci farb (zwykle do 3 kg). Wi´ksze iloÊci farb mieszane sà za
pomocà urzàdzenia mechanicznego (najcz´Êciej trójwalcówki). Farb´
wyjmuje si´ z ka˝dej puszki oddzielnà czystà ∏opatkà, oddzielnej - równie˝
spr´˝ystej i szerokiej - u˝ywa si´ do mieszania. Do podstawowego wyposa˝enia nale˝y równie˝ waga. Przygotowanie farby o ˝àdanym kolorze
(odcieniu) sprawia niekiedy k∏opot, gdy˝ mo˝e si´ okazaç, ˝e inny jest
kolor w puszce, a inny na p∏ycie, czy te˝ na zadrukowywanym pod∏o˝u,
zale˝nie od gruboÊci na∏o˝enia farby, stopnia ch∏onnoÊci i zabarwienia
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pod∏o˝a oraz od struktury jego powierzchni. Na ocen´ barwy wp∏ywa
równie˝ sàsiedztwo innych barw oraz barwa i nat´˝enie oÊwietlenia,
w którym prowadzi si´ ocen´ (porównanie) barwy.
Aby zapewniç jednakowe warunki porównywania barw dobranych
farb, nale˝y obok zapewnienia identycznych w∏aÊciwoÊci oÊwietlenia
spe∏niç nast´pujàce warunki:
- na arkusz czarnego, matowego papieru po∏o˝yç pasek papieru
nak∏adowego z farbà wzorcowà (lub ze wzorcem barwy) i tu˝ obok
niego umieÊciç pasek papieru pokrytego farbà dorabianà,
- do oceny barwy nale˝y pos∏ugiwaç si´ okienkami wyci´tymi w czarnym
lub bia∏ym matowym papierze, jedno okienko umieszcza si´ na
wzorcu a drugie na odbitce wykonanej dobieranà farbà.
Opini´ o w∏aÊciwym dobraniu odcienia mo˝na wydaç dopiero po
utrwaleniu si´ farby - co najmniej po jednodniowym przeschni´ciu odbitki.
Farby nale˝y dobieraç tyle, aby starczy∏o w miar´ mo˝noÊci na ca∏y
nak∏ad, lub gdy jest on bardzo du˝y - na znacznà jego cz´Êç. W tym ostatnim przypadku nale˝y dok∏adnie spisywaç dodawane masy poszczególnych
farb, tak aby mo˝na by∏o odtworzyç potrzebnà barw´.
Farb´ mazistà po jej wyj´ciu z puszki nale˝y up∏ynniç przez mechaniczne zniszczenie jej tiksotropowej struktury (najcz´Êciej przez roztarcie
szpachlà na p∏ycie). Farba musi byç dobrana do warunków pracy, takich
jak: pr´dkoÊç drukowania, rodzaj papieru (lub innego pod∏o˝a), rodzaj
formy drukowej, temperatura powietrza itp. Nie nale˝y próbowaç
dodawaç do Êwie˝o wyj´tej z puszki farby benzyny, nafty, oleju itp.
Najcz´Êciej przez ten dodatek zostaje zniszczona jednorodna struktura
farb, a tym samym nie nadaje si´ ona do drukowania. W niektórych
przypadkach do farb mazistych dodawane sà pasty skracajàce, pokosty
i oleje drukarskie, które obni˝ajà tack farby lub jej lepkoÊç.
Kontrol´ procesu przygotowania farby do drukowania oraz jej barwy
mo˝na prowadziç ró˝nymi sposobami. Najlepiej by∏oby wykonaç odbitki
standardowe i mierzyç ró˝nic´ barwy dla wzorca i dobranej (dorobionej)
farby. Sposób ten wymaga specjalistycznego sprz´tu pomiarowego
i urzàdzeƒ do wykonywania odbitek standardowych. Sprz´tem takim
ze wzgl´du na jego wysokà cen´ dysponujà w zasadzie tylko mieszalnie
farb, gdy˝ w ich przypadku jest on niezb´dnym narz´dziem. W drukarniach
lub nawet w laboratoriach przyzak∏adowych ze wzgl´du na brak specjalistycznego sprz´tu pozostaje metoda „palco - puku“ i porównawcza
metoda wizualna. Metoda „palco - puku“ polega na napukaniu palcem
cienkiej warstwy farby na papier lub szk∏o. Próba taka pozwala w przybli˝eniu oceniç barw´ farby (odcieƒ), a po wyschni´ciu oceniç stopieƒ jej
po∏ysku oraz zaobserwowaç zjawisko ewentualnego kredowania. Pozwala
te˝ w przybli˝eniu okreÊliç tack farby poprzez sk∏onnoÊç farby do zrywania
powierzchni zadrukowywanego pod∏o˝a. Wszystkie te zabiegi dajà tylko
poglàd orientacyjny. Po stwierdzeniu, ˝e barwy farb sà zbli˝one, nale˝y
wykonaç odbitki na maszynie do próbnych odbitek. Odbitki te, podobnie
jak i próby „palco - pukowe“, nale˝y wykonaç na papierze nak∏adowym.
Tak otrzymane odbitki nale˝y porównywaç ze wzorcem, do którego
„do∏amywaliÊmy“ farb´.

Obecnie coraz cz´Êciej korzysta si´ z gotowych fabrycznie farb lub
wykonanych w profesjonalnej mieszalni (o po˝àdanej barwie) prosto
z puszki, niemniej farby takie wymagajà bardzo cz´sto ró˝nych dodatków
modyfikacyjnych (suszki, pasty skracajàce itp.). Dodatki te dodawane
sà bezpoÊrednio do ka∏amarza zespo∏u farbowego maszyny drukujàcej.
Przygotowanie farb ciek∏ych, a wi´c fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych, ma na celu w pierwszej kolejnoÊci dostosowanie ich lepkoÊci do
lepkoÊci roboczej, jakà musi mieç farba na danej maszynie drukujàcej.
Farby ciek∏e produkowane sà w postaci koncentratów, które muszà byç
doprowadzone do okreÊlonych parametrów przez dodanie do farb
rozpuszczalnika lub rozcieƒczalnika i ewentualnie domieszki (rozjaÊniacza).
Farby ciek∏e wyprodukowane na tej samej bazie spoiwowej miesza si´ mi´dzy sobà celem „dobrania koloru“ w zasadzie tylko w wyspecjalizowanych
mieszalniach. W warunkach drukarni czynnoÊç ta wykonywana jest bardzo
rzadko. Po˝àdany odcieƒ zamawia si´ w fabryce lub mieszalni.
Ostatnià sprawà zwiàzanà z przygotowaniem farby do drukowania jest
jej iloÊç niezb´dna do wykonania okreÊlonego nak∏adu. Zu˝ycie farby
zale˝y od: techniki drukowania, rodzaju drukowanego orygina∏u, rodzaju
formy drukowej, powierzchni nadruku, rodzaju pod∏o˝a, rodzaju farby,
rodzaju maszyny drukujàcej itp. Na podstawie doÊwiadczeƒ opracowano
normatywy zu˝ycia farby. Zu˝ycie to zale˝y od wielu czynników, które
wymieniono powy˝ej. Jednà z zasad przy drukowaniu papieru jest to,
˝e aby zadrukowaç papiery powlekane potrzeba mniej farby ni˝ w przypadku drukowania tych samych orygina∏ów na papierach niepowlekanych.
Pos∏ugujàc si´ odpowiednimi normatywami zu˝ycia farby trzeba dodatkowo uwzgl´dniç iloÊci farby niezb´dne „do zarobienia maszyny“ oraz
pozosta∏à farb´, którà usuwa si´ w procesie mycia.
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8. Utrudnienia w procesie
drukowania spowodowane
wadami farb

W procesie drukowania wyst´puje wiele rodzajów utrudnieƒ spowodowanych ró˝nymi czynnikami; tylko nieliczne z nich sà spowodowane
wadami farb. Najwa˝niejsze wady farb utrudniajàce proces drukowania
zostanà przedstawione poni˝ej.
Nieobracanie si´ farby w ka∏amarzu. Zwyczajowo mówi si´, ˝e farba
„stoi“. Jej podawanie z ka∏amarza farbowego przez duktor jest nierównomierne. Efektem tego zjawiska wyst´pujàcego w zasadzie tylko w przypadku farb mazistych jest nierównomierna, coraz ni˝sza intensywnoÊç odbitki.
W ka∏amarzu „stojà“ i êle przechodzà na duktor farby o du˝ej wartoÊci
granicy p∏yni´cia i ma∏ej lepkoÊci. Sà k∏opoty z obracaniem si´ farb
b´dàcych uk∏adami tiksotropowymi, w których nast´puje gwa∏towny
spadek lepkoÊci spowodowany burzeniem struktury. Spadek ten wywo∏any
jest ruchem obrotowym duktora. Zjawisko nieobracania si´ farby
w ka∏amarzu mo˝e wynikaç z wadliwej receptury farby lub te˝ z niew∏aÊciwego doboru Êrodków pomocniczych do farb przez maszynist´. Nale˝y
unikaç szczególnie wszelkich dodatków obni˝ajàcych lepkoÊç farby,
g∏ownie olejów drukarskich lub te˝ s∏abego pokostu. Obracanie si´ farby
w ka∏amarzu mo˝na zintensyfikowaç poprzez dodatek do farby pokostu
o du˝ej lepkoÊci. Dodatek ten nie mo˝e jednak byç zbyt du˝y, poniewa˝
równoczeÊnie nast´puje obni˝enie intensywnoÊci farby oraz mo˝e nastàpiç
wyd∏u˝enie czasu schni´cia. Czasami jedynà radà na nieobracanie si´ farby
jest jej mieszanie szpachlà co pewien czas w ka∏amarzu. Niektóre farby
szybko utrwalajàce si´ majà sk∏onnoÊç do nieobracania si´. Jedynym ratunkiem w tym przypadku jest konstrukcja ka∏amarza wyposa˝onego
w urzàdzenie mieszajàce.
Pylenie farby. Zjawisko to obserwuje si´ przede wszystkim w przypadku farb mazistych nadrukowywanych z du˝ymi pr´dkoÊciami w maszynach
arkuszowych i zwojowych. Przy rozrywaniu si´ warstwy farby podczas
jej przenoszenia walcami lub cylindrami powstajà nitki ciàgnàcej si´ farby.
Ich d∏ugoÊç zale˝y od tacku i lepkoÊci farby. Przyczynà pylenia jest
sk∏onnoÊç farb do wyciàgania d∏ugich nitek. Nitka taka p´ka dwukrotnie,

tworzàc drobne kropelki, które zostajà odrzucone w otaczajàcà przestrzeƒ.
Osadzajà si´ one na maszynie, na pod∏o˝u, a nawet na suficie. Przyczyny
pylenia farb nie sà dotychczas jednoznacznie wyjaÊnione. Wiadomo
jednak, ˝e mogà je wywo∏ywaç w∏aÊciwoÊci reologiczne farb, ich napi´cie
powierzchniowe, niektóre sta∏e konstrukcyjne zespo∏u farbowego
(m.in. Êrednice walców, ich g∏adkoÊç, docisk i pr´dkoÊç obwodowa),
w∏aÊciwoÊci otaczajàcego powietrza (temperatura, wilgotnoÊç), wyst´powanie elektrycznoÊci statycznej oraz gruboÊç farby na walcach. Usunàç lub
z∏agodziç to zjawisko mo˝na obni˝ajàc lepkoÊç lub tack farby najcz´Êciej
przez dodatek oleju drukarskiego lub s∏abego pokostu. Przedawkowanie
oleju lub pokostu mo˝e doprowadziç do zjawiska chlapania farby, dlatego
te˝ opracowano specjalne pasty skracajàce, które majà jeszcze t´ zalet´,
˝e nie wyd∏u˝ajà czasu schni´cia farby.
Chlapanie farby. Na odbitce pojawiajà si´ niezamierzone powierzchnie
pokryte farbà. Wada ta wyst´puje w ka˝dej technice drukowania. Jednà
z jej przyczyn jest nadmierna iloÊç farby w uk∏adzie farbowym i na formie.
W przypadku farb ciek∏ych powodem chlapania jest tak˝e zbyt niska
lepkoÊç robocza farby. W celu unikni´cia tej wady nale˝y dok∏adnie
wyregulowaç maszyn´ i staraç si´ podnieÊç lepkoÊç stosowanych farb.
Zanikanie farby na metalowych walcach rozcierajàcych. Wada ta wyst´puje w drukowaniu offsetowym i typograficznym. Objawia si´ ona tym,
˝e walce metalowe nie przyjmujà farby. Efektem tego jest zmniejszanie
intensywnoÊci barwy odbitek. Przyczynà tej wady jest najcz´Êciej nagrzewanie si´ walców farbowych powodujàce spadek lepkoÊci farby lub ma∏a
adhezja farby do walców metalowych. Jedynà mo˝liwoÊcià przeciwdzia∏ania temu zjawisku jest dodanie do farby mocnego pokostu lnianego.
Zasychanie farby na walcach farbowych. Wada ta wyst´puje we wszystkich technikach, ale najbardziej dokuczliwa jest w przypadku farb
mazistych w technice drukowania offsetowego i typograficznego. Sk∏onnoÊç farb mazistych do zasychania na walcach wyst´puje w przypadku
dodania za du˝ej iloÊci suszki, zaÊ w przypadku farb ciek∏ych, gdy zawierajà one zbyt lotny rozpuszczalnik. Do farb mazistych dodaje si´ specjalne
Êrodki przeciwdzia∏ajàce zasychaniu farby na wa∏kach. Do tego celu
stosowane sà aerozolowe preparaty zawierajàce oleje nieschnàce, antyutleniacze i trudnolotne frakcje naftowe. W przypadku farb ciek∏ych (fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych opakowaniowych) dodaje si´ rozpuszczalnika,
który obni˝a szybkoÊç parowania rozpuszczalnika zawartego w farbie.
Sadzenie farb. Jest to zjawisko gromadzenia si´ farby na wa∏kach przy
jednoczesnym zabijaniu formy. Wyst´puje ono szczególnie w przypadku
farb offsetowych zawierajàcych du˝à iloÊç pigmentów (m.in. przy drukowaniu farbami z dodatkiem bieli kryjàcych lub farbami metalicznymi).
Przyczynà tego zjawiska sà nieodpowiednie w∏aÊciwoÊci reologiczne farby
(tj. zbyt ma∏a granica p∏yni´cia i ma∏a lepkoÊç) lub zbyt du˝a iloÊç suszki.
W tym przypadku nale˝y dodaç do farby pokostu Êredniego lub mocnego.
Sadzenie mo˝e byç tak˝e spowodowane podawaniem zbyt du˝ej iloÊci
p∏ynu nawil˝ajàcego (wody) przez uk∏ad wodny maszyny, nale˝y wi´c
ograniczyç jego dozowanie.
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Emulgowanie farby. Wada ta wyst´puje w technice drukowania
offsetowego wówczas, gdy p∏yn nawil˝ajàcy zosta∏ zemulgowany w farbie
(ponad okreÊlony poziom, tworzàc emulsj´ typu woda w farbie) lub gdy
jest zbyt obfite doprowadzanie p∏ynu nawil˝ajàcego. W praktyce mamy
do czynienia z dwoma zjawiskami:
- roztwór nawil˝ajàcy tworzy emulsj´ typu woda w farbie - jest to
tzw. w∏aÊciwe emulgowanie, które powoduje jaÊnienie druków, spadek
po∏ysku, k∏opoty ze schni´ciem, pogorszenie odwzorowania
(tzw. zabijanie cieni, tj. przechodzenie na odbitce powierzchni
rastrowanej w apl´);
- tworzenie kropli na farbie - roztwór nawil˝ajàcy rozprowadza si´
w farbie tworzàc tzw.“wolnà wod´“, która daje jasne zacieki na
drukach od strony nabiegowej (od ∏apek maszyny) rysunku. Zjawisko to
zale˝y od kohezji i od napi´cia powierzchniowego mi´dzyfazowego
woda - farba. Im wi´ksza kohezja i napi´cie powierzchniowe mi´dzyfazowe, tym wi´kszà tendencj´ do tworzenia kropli wykazuje farba.
Trudno jest zapobiec zjawisku emulgowania; o ile nie jest ono spowodowane nadmiernà iloÊcià p∏ynu nawil˝ajàcego lub jego nieodpowiednim
pH albo te˝ dodatkiem Êrodków powierzchniowo czynnych, to w zasadzie
nale˝y farb´ uznaç za z∏à. Mo˝na próbowaç wyeliminowaç emulgowanie
przez dodatek do farb pokostu lnianego o wysokiej lepkoÊci. Powstawanie
emulsji typu farba w wodzie powoduje zmian´ charakteru farby z hydrofobowej na hydrofilowà. Zjawisko to pociàga za sobà zabarwienie p∏ynu
nawil˝ajàcego, barwienie wa∏ków wodnych, a w skrajnym przypadku
powoduje tonowanie (tzw. tonowanie przez emulgowanie).
Niewysychanie farby na odbitkach. Wada ta wyst´puje we wszystkich
technikach drukowania. Przyczynà jest najcz´Êciej za gruba warstwa farby
lub brak dodatków przyspieszajàcych schni´cie farby. Gruba warstwa farby
jest zazwyczaj nak∏adana wtedy, gdy farba ma za du˝à lepkoÊç. K∏opoty
ze schni´ciem wyst´pujà równie˝ przy zadrukowywaniu pod∏o˝y
o ograniczonej ch∏onnoÊci - w tym przypadku nale˝y stosowaç odpowiednie farby przeznaczone na konkretne pod∏o˝a i ewentualnie dodatkowe
zabiegi jak, napylanie druków czy te˝ ich przek∏adkowanie, o ile te
k∏opoty wyst´pujà z farbami mazistymi przy drukowaniu arkuszowym.
W przypadku farb offsetowych nast´puje wyd∏u˝enie czasu schni´cia farby,
gdy zaczyna ona emulgowaç. Tak wi´c w tym przypadku nale˝y wyeliminowaç to zjawisko. W pozosta∏ych przypadkach nale˝y doprowadziç lepkoÊç
farby do odpowiedniej i ewentualnie zintensyfikowaç schni´cie farby przez
odpowiednie dodatki (przy prawid∏owej pracy maszyny drukujàcej i jej
uk∏adu suszàcego). Pochodnymi zjawiska niewysychania farby na odbitkach
jest odciàganie farby w stosach lub zlepianie druków w przypadku
drukowania pod∏o˝y ch∏onnych (tak w stosach arkuszy jak i w zwojach).
Niewysychanie farby w przypadku zadrukowywania wst´gowych pod∏o˝y
niech∏onnych jest jednà z przyczyn wyst´powania blockingu.
C´tkowanie. Wada ta objawia si´ nierównomiernym wsiàkaniem lub
nierównomiernym zasychaniem farby na pod∏o˝u. Na odbitce tworzà si´
równoczeÊnie miejsca bardziej matowe lub bardziej b∏yszczàce.

W rezultacie powstaje efekt skórki pomaraƒczowej. Wada jest nazywana
jest tak˝e z angielskiego mottlingiem. C´tkowanie wyst´puje we wszystkich
technikach drukowania. W przypadku farb, do których dodawane sà
suszki, przyczynà c´tkowania mo˝e byç ich niedok∏adne wymieszanie.
W przypadku farb ciek∏ych zjawisko to najcz´Êciej powodowane jest
przez zbyt niskà lepkoÊç farb. Nale˝y przy tym podkreÊliç, ˝e przyczynà
c´tkowania sà te˝ bardzo cz´sto w∏aÊciwoÊci papieru, który ma nierównà
ch∏onnoÊç farby na swej powierzchni.
Kredowanie. Wada ta objawia si´ wyst´powaniem na powierzchni
odbitki drukarskiej niezwiàzanego z pod∏o˝em pigmentu (lub laki) w postaci proszku, który si´ ∏atwo Êciera lub w skrajnym przypadku zsypuje
z powierzchni. Wada ta mo˝e wyst´powaç we wszystkich technikach
drukowania. Jej przyczynà jest nadmierne obni˝enie lepkoÊci farby,
wskutek czego pigmenty zostajà pozbawione otoczki spoiwa. Spoiwo
wsiàka w wyrób papierniczy lub inne pod∏o˝e ch∏onne. W przypadku
pod∏o˝y niech∏onnych nadmierne rozcieƒczenie powoduje niemo˝noÊç
zwiàzania pigmentu z pod∏o˝em i po odparowaniu rozpuszczalnika
pigment ∏atwo Êciera si´ , gdy˝ iloÊç ˝ywicy po nadmiernym rozcieƒczeniu
farby jest za ma∏a do zwiàzania pigmentu z pod∏o˝em. Nale˝y podnieÊç
lepkoÊç do prawid∏owej lub wymieniç farb´ na innà o wi´kszej lepkoÊci.
Tonowanie. Jest to przechodzenie w technice drukowania offsetowego
farby z elementów niedrukujàcych na pod∏o˝e. Istnieje wiele przyczyn tego
zjawiska. W przypadku farb jest ono najcz´Êciej spowodowane przez
dodanie do farby nadmiernej iloÊci s∏abego pokostu lub oleju drukarskiego,
co powoduje zbytnie obni˝enie lepkoÊci. W tym przypadku nale˝y zmieniç
farb´ na innà bez dodatku lub z mniejszym dodatkiem s∏abego pokostu lub
oleju drukarskiego.
Flokulacja i sedymentacja pigmentów (lak). Wada ta wyst´puje w przypadku farb ciek∏ych w wyniku dodania do nich rozpuszczalnika w iloÊci
przekraczajàcej ubytek spowodowany odparowaniem rozpuszczalnika.
Objawia si´ to powstawaniem zawiesiny (najcz´Êciej w postaci k∏aczków),
osadu lub rozwarstwieniem farby. Tak˝e zbyt szybkie dodawanie rozpuszczalnika do koncentratu farby mo˝e doprowadziç do zniszczenia jednorodnej struktury farby. Farby, w której dosz∏o do flokulacji lub sedymentacji
pigmentu, najcz´Êciej nie mo˝na ju˝ uratowaç. Czasami pomaga
zwi´kszenie jej lepkoÊci i intensywne mieszanie.
Pienienie si´ farby w ka∏amarzu. Wada ta wyst´puje w przypadku
farb fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych. JeÊli chodzi o farby, jest ona
spowodowana ich zbyt wysokim napi´ciem powierzchniowym. Zjawisko
to mo˝na usunàç przez dodanie Êrodków zapobiegajàcych pienieniu.
Ârodkami tymi sà najcz´Êciej odpowiednio dobrany olej silikonowy, glikol
butylowy lub terpentyna.
Perlenie. Jest to zjawisko wyst´powania na odbitce owalnych jaÊniejszych i ciemniejszych plam. Wada ta wyst´puje w technice drukowania
offsetowego przy drukowaniu papierów. Przyczynà tego zjawiska jest
zastosowanie farby o zbyt niskiej lepkoÊci lub jej na∏o˝enie zbyt grubà
warstwà. Je˝eli farba ma za niskà lepkoÊç, nale˝y do niej dodaç mocnego
pokostu lub farby wprost z opakowania fabrycznego.
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Przebijanie nadruku. Wià˝e si´ z nadmiernym rozrzedzeniem farby
(zbyt niska lepkoÊç) lub zastosowaniem papieru o zbyt ma∏ym stopniu
zaklejenia. Wada ta wyst´puje g∏ownie w przypadku farb gazetowych
typograficznych i offsetowych. Aby uniknàç tego zjawiska nale˝y stosowaç
farby o wy˝szej lepkoÊci lub inny papier.
PrzeÊwitywanie farby . Zjawisko to wyst´puje przy drukowaniu
niskogramaturowych papierów. Objawia si´ ono tym, ˝e po drugiej stronie
druku widoczny jest druk po∏o˝ony na stronie przeciwnej. Do drukowania
tego typu papierów nale˝y dobraç odpowiednià farb´.
Wyrywanie luêno zwiàzanych w∏ókien lub pow∏oki z powierzchni
papieru. Zjawisko to wyst´puje g∏ownie podczas drukowania offsetowego
i typograficznego. Mo˝e byç ono spowodowane u˝yciem farby o zbyt
du˝ej lepkoÊci lub o zbyt du˝ym tacku. Mo˝na temu zapobiec dodajàc
odpowiedniej pasty obni˝ajàcej tack lub s∏abego pokostu albo oleju
drukarskiego.
Nieprzyjmowanie farby przez farb´. Zjawisko to wyst´puje w technice
drukowania offsetowego sposobem „mokro na mokro“. Jego przyczynà
jest niedostosowanie w∏aÊciwoÊci reologicznych farb do drukowania
tym sposobem. W tym przypadku nale˝y wymieniç farby na przeznaczone
do tego celu.
Ciemnienie i Êcieranie si´ offsetowych farb metalicznych. To zjawisko
wyst´puje przy drukowaniu farb metalicznych technikà offsetowà.
Przyczynà tego zjawiska jest zbyt kwaÊny odczyn p∏ynu nawil˝ajàcego
lub zbyt du˝a iloÊç podawanego p∏ynu. Wi´kszoÊç of-fsetowych farb
metalicznych wymaga zasadowego odczynu p∏ynu nawil˝ajàcego.
DoÊç dobre efekty uzyskuje si´ stosujàc p∏yn nawil˝ajàcy o pH nieco
wy˝szym od 5,5. Âcieraniu si´ farby mo˝na w zasadzie zapobiec tylko przez
ich lakierowanie lakierem dyspersyjnym.

9. Perspektywy rozwojowe
w zakresie produkcji
nowych rodzajów farb
drukowych
Przed Targami Drupa, podczas targów i zaraz po targach, podano
informacje o kilku rewelacyjnych nowoÊciach w dziedzinie farb drukowych.
Co prawda prawie wszystkie te rewelacje znane by∏y ju˝ przed Drupà,
niemniej wi´kszoÊç z nich mia∏a swà premier´ na Drupie. Cz´Êç nowoÊci
dotyczàcych farb zawarto przy omawianiu charakterystyk farb przeznaczonych do poszczególnych technik drukowania. Celowym jest jednak
przedstawienie w tym miejscu wszystkich nowoÊci: tych, które sà ju˝
produkowane i tych, które sà w fazie opracowaƒ laboratoryjnych oraz tych,
które sà w fazie projektu i wst´pnych badaƒ.
Od kilku latach mówiono o uniwersalnej farbie drukowej w dwóch
znaczeniach: jedna farba do drukowania offsetowego arkuszowego
wszystkich rodzajów prac lub jedna farba do stosowania w kilku ró˝nych
technikach drukowania. Obecnie oba te wariantu sà praktycznie mo˝liwe
do wyprodukowania.
Uniwersalna farba offsetowa arkuszowa do drukowania wszystkich
rodzajów prac, zast´pujàca kilka stosowanych serii farb, jest praktycznie
mo˝liwa do wyprodukowania przez czo∏owych producentów farb.
Nie oznacza to jednak, ˝e produkuje si´ tylko jeden rodzaj farby offsetowej
uniwersalnej. Mo˝na to zrobiç dopiero po przeanalizowaniu struktury
zleceƒ, parku maszynowego oraz sposobu pracy. Jednym s∏owem tylko we
wspó∏pracy z klientem.
Uniwersalna farba do kilku ró˝nych technik drukowania (pomijajàc
oczywiÊcie uniwersalne farby fleksograficzno - wkl´s∏odrukowe znane od
lat) jest oczywiÊcie zadaniem znacznie trudniejszym, ale rozwiàzywalnym,
choç jeszcze trwajà badania i nie wszystko w tej dziedzinie ju˝ powiedziano. Co prawda dziÊ mo˝na mówiç w zasadzie tylko o farbie opracowanej
do wszystkich rodzajów techniki drukowania offsetowego, a mianowicie
do offsetu arkuszowego, cold - setu i heat - setu. Mowa oczywiÊcie
o najwi´kszym przeboju z dziedziny farb jaki zaprezentowano na targach
Drupa 2000. Tym przebojem by∏y „Single Fluid“ nazywane po polsku
farbami jednoroztworowymi.
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Farby jednoroztworowe zwane po angielsku w zale˝noÊci od producenta: „Single Fluid“ (koncern Sun Chemical) lub „SFI“, b´dàce skrótem od
Single Fluid Ink (koncern Flint Ink). Nazwa farby jednoroztworowe (single
fluid) pochodzi od sposobu nanoszenia farby na form´ offsetowà.
Na form´ offsetowà nak∏adana jest farba z czynnikiem hydrofilowym.
Proces drukowania przeprowadzany jest z konwencjonalnych form
offsetowych. OczywiÊcie w tym przypadku formy si´ nie zwil˝a p∏ynem
nawil˝ajàcym, gdy˝ zadanie hydrofilizacji miejsc niedrukujàcych wykonuje
czynnik hydrofilowy. Jaki jest sk∏ad tych farb dok∏adnie nie wiadomo.
Wiadomo tylko, ˝e nie jest to emulsja (p∏ynu nawil˝ajàcego w olejowej
farbie).
Pierwszà firmà, która zapowiedzia∏a na targach Print’97 wprowadzenie
farb jednoroztworowych by∏a amerykaƒska firma Goss produkujàca
maszyny zwojowe. Wspó∏pracowa∏a ona ÊciÊle z firmà Sun Chemical.
Koncepcja firmy Goss polega na zemulgowaniu wody w konwencjonalnej
farbie olejowej w specjalnym urzàdzeniu zamontowanym na maszynie
drukujàcej. Powsta∏a emulsja po na∏o˝eniu na form´ offsetowà przez
wa∏ki farbowe dzieli si´ sk∏adniki wodne i olejowe (hydrofilowe i oleofilowe). Firma Goss mimo zapowiedzi nie wprowadzi∏a jeszcze na rynek farb
jednoroztworowych.
Podczas targów Drupa 2000, oprócz firmy Flint Ink, która prezentowa∏a swoje farby „Single Fluid“ do wielobarwnego drukowania offsetowego
arkuszowego (drukowanie testowe na czterokolorowej maszynie Ryobi),
oraz do czarno - bia∏ego drukowania offsetowego heat - setowego,
wyst´powa∏ tak˝e koncern Sun Chemical, przedstawiajàc nowà koncepcj´
jednoroztworowej farby offsetowej do drukowania cold - setowego,
tzw. farby bezka∏amarzowej (‘Fount - Free). Farba ta zosta∏a opracowana
we wspó∏pracy z koncernem KBA, s∏u˝y∏a ona do testowego drukowania
gazet na maszynie Cortina. Farba bezka∏amarzowa jest powrotem do
koncepcji zemulgowanego p∏ynu nawil˝ajàcego (wody) w farbie,
opracowywanej wspólnie przez Sun Chemical i koncern Goss. Zemulgowanie odbywa si´ w specjalnym urzàdzeniu i dopiero zemulgowana
nadawana jest wa∏kiem bezpoÊrednio na form´. W zwiàzku z tym nie
potrzebny jest ka∏amarz farbowy stàd zresztà nazwa farby.
Wy˝ej opisane farby jednoroztworowe choç wykonywane sà (tak
przynajmniej jest podawane) wed∏ug ró˝nych koncepcji, maja jednà
wspólnà cech´ do ich stosowania u˝ywane sà klasyczne formy offsetowe
stosowane do drukowania offsetowego z nawil˝aniem. Zastosowanie farb
jednoroztworowych do trzech odmian techniki offsetowej eliminuje
problem ustawienia podczas drukowania równowagi farba - woda, a co za
tym idzie podwy˝sza jakoÊç uzyskiwanych druków, obni˝ajàc jednoczeÊnie
koszt drukowania. Ta wy˝sza jakoÊç to stabilne nasilenie farby podczas
drukowania i mo˝liwoÊç uzyskania wy˝szych g´stoÊci optycznych od farb
konwencjonalnych o oko∏o 10%. Farby tego typu schnà w ciàgu 15 minut,
dalsza obróbka jest mo˝liwa podobnie jak w przypadku farb konwencjonalnych dopiero po kilku godzinach. Póki co w/w farb nie ma w sprzeda˝y ich
producenci twierdzà, ˝e znajdà si´ one na rynku w ciàgu najbli˝szego roku.

Nast´pne nowoÊci wyprodukowane przez koncern Sun Chemical,
b´dàce zupe∏nie nowymi dotychczas nieznanymi rozwiàzaniami to farby
do drukowania offsetowego bezwodnego (waterless offset) wodozmywalne i farby hybrydowe do drukowania offsetowego z nawil˝aniem. W Êcis∏ej
wspó∏pracy z Heidelbergiem, wyprodukowano farb´ do offsetu bezwodnego wodozmywalnà o nazwie handlowej Instant Dry W2, przeznaczonà
do drukowania na maszynach cyfrowych Quickmaster DI.
Farba wyprodukowana przez Sun Chemical wymaga formy z warstwà
silikonowà (tj. specjalnych form dla offsetu bez nawil˝ania), która powoduje nieprzyjmowanie farby przez miejsca niedrukujàce. Do drukowania
potrzebna jest te˝ maszyna z wa∏kami o kontrolowanej temperaturze,
która musi oscylowaç wokó∏ 35°C. Ciep∏o powoduje, ˝e woda wyparowuje z farby - w farbie jest 1-2% udzia∏ wody w chwili, gdy farba zostaje
naniesiona na form´. Mimo ,˝e dopuszczalne wahania temperatury
si´gajà nawet 10°C, system wymaga sta∏ego nadzoru. JeÊli wyparuje zbyt
du˝o wody, farba zaschnie na wa∏kach. Zbyt ma∏e parowanie spowoduje
z kolei pojawienie si´ na formie niepotrzebnego osadu. Farba schnie
w temperaturze 40°C i nie wymaga napylania. Zdaniem producenta po
pi´ciu minutach wydrukowane materia∏y mo˝na dotknàç bez ryzyka
ubrudzenia si´, a po kwadransie - poddaç je dalszej obróbce introligatorskiej. Farba ma kosztowaç oko∏o dwa razy wi´cej, ni˝ dost´pne dziÊ na
rynku farby do bezwodnego offsetu, i b´dzie dost´pna na rynku za oko∏o
rok, na razie w wersji dla mniejszych maszyn typu Quickmaster.
Druga nowoÊç znana oczywiÊcie ju˝ na kilka miesi´cy przed Drupà to
hybrydowe farby do arkuszowego drukowania offsetowego. Farby te
zbudowane sà w ten sposób, ˝e 75% ich spoiwa to spoiwo konwencjonalne, a 25% to spoiwo utrwalane promieniowaniem UV, nowe farby offsetowe przeznaczone sà do drukowania papierów powlekanych i kartonów
opakowaniowych. powlekanych. Przy ich zastosowaniu mo˝na drukowaç
kartony o du˝ej gramaturze z pr´dkoÊciami ponad 12 000 ark./h.
Zaletà tych farb jest ich wysoki po∏ysk, oraz mo˝liwoÊç drukowania na
konwencjonalnych maszynach bez stosowania specjalnych wa∏ków
i obciàgów. Otrzymane druki mo˝na poddaç natychmiastowej dalszej
obróbce w tym i lakierowaniu lakierami utrwalanymi promieniowaniem UV.
Farby do drukowania na maszynach 8- i 10- kolorowych prezentowane by∏y na Drupie przez koncern Michael Huber, prezentowano tak˝e
nowe serie farb offsetowych wykonane w technologii HIT o wysokiej koncentracji pigmentów. Ponad to wi´kszoÊç farb triadowych do drukowania
offsetowego arkuszowego produkowana jest bez udzia∏u olejów
mineralnych.
Farby, w których jako barwid∏o zastosowano ciek∏e kryszta∏y pod nazwà
Ultraking Palicolor oferowa∏a do drukowania opakowaƒ firma BASF.
Sà to farby, w których zmienia si´ barwa w zale˝noÊci od kàta widzenia
i rodzaju oÊwietlenia np. z ciemnoniebieskiej w intensywny odcieƒ zieleni.
Farby stworzono z myÊlà o wykorzystaniu przy drukowaniu wysokiej
jakoÊci etykiet na arkuszowych maszynach offsetowych. Tak jak i barwa
podobnie zmienia si´ po∏ysk w/w farb - jest to tak zwany po∏ysk naturalny,
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który wyst´puje u owadów i motyli. Efekt ten, obecnie bardzo modny jest
w dziedzinie lakierów samochodowych, ju˝ wkrótce zostanie zastosowany
w drukowaniu wysokojakoÊciowych opakowaƒ produktów kosmetycznych,
napojów i leków. Zastosowanie to mo˝e byç doÊç znaczne z uwagi na fakt,
˝e farby o identycznych w∏aÊciwoÊciach z identycznymi barwid∏ami
i identycznym spoiwem utrwalanym promieniowaniem UV mogà byç
stosowane tak˝e w drukowaniu typograficznym, fleksograficznym oraz
w sitodruku.
Do nowoÊci, które b´dà jednoczeÊnie perspektywicznym wyznacznikiem rozwoju nowych farb offsetowych w najbli˝szej przysz∏oÊci, nale˝y
zaliczyç nowe farby offsetowe firmy Eckart. Sà to farby, w których zastosowano pigmenty per∏owe oraz farby z pigmentami termoczu∏ymi zarówno
na zimno jak i na ciep∏o.
Nowe rozwiàzania w dziedzinie farb ciek∏ych (wkl´s∏odrukowych
i fleksograficznych) do drukowania opakowaƒ to dopracowanie jednej
serii na bazie nitrocelulozy (uniwersalnej), która zast´puje wiele dotychczas
produkowanych serii na konkretne pod∏o˝à. Jest to zagadnienie podobne
do tego, które wyst´puje przy farbach offsetowych arkuszowych. Kolejne
trendy rozwojowe w produkcji farb ciek∏ych do drukowania opakowaƒ to
stosowanie w drukarni systemów koncentratów farb bazowych, z których
mo˝na samemu na miejscu produkowaç po˝àdane farby. Mo˝na by∏o
tak˝e zaobserwowaç nowe generacje farb, wodnych w tym tak˝e
niskozapachowych przeznaczonych np. do drukowania opakowaƒ
wyrobów tytoniowych. Farby te zdaniem producentów nie ust´pujà
farbom rozpuszczalnikowym.
Na zakoƒczenie nale˝y wspomnieç, ˝e wszyscy szanujàcy si´ producenci farb drukowy prezentowali swe nowe ekologiczne farby offsetowe do
ró˝nych technologii drukowania (offset arkuszowy, cold - set i heat - set)
na olejach roÊlinnych (bez olejów mineralnych), oferowano nawet komplet
farb podstawowych systemu Pantone w wersji ekologicznej oraz, ˝e wielu
producentów pracuje aktualnie nad opracowaniem farb offsetowych
do bezwodnego offsetu wodozmywalnych i wodnych na bazie ˝ywic
akrylowych przeznaczonych do form typu Toray tj. z form z warstwà
z kauczuku silikonowego. No có˝ dopiero w niedalekiej przysz∏oÊci oka˝e
si´, które rodzaje farb z przedstawionych w tym rozdziale, zdob´dà brawo
bytu na rynku poligraficznym.
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Rys. 5.16. Widmo Êwiat∏a bia∏ego.

Rys. 5.17. Addytywne mieszanie Êwiate∏.
Rys. 5.18. Substraktywne mieszanie farb.

Rys. 5.19. System CIE L* a* b*
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Przkrój pigmentu per∏owego

Rys. 2.2. Budowa pigmentu mikowego o po∏ysku per∏owym.

Trzy typy pigmentów

Rys. 2.3. Odbicie Êwiat∏a od ró˝nych rodzajów pigmentów:
absorpcyjnego, metalicznego i per∏owego.

Rys. 5.24. Sposób przeprowadzenia badania
wp∏ywu farby na zmian´ w∏aÊciwoÊci
smakowych.

Rys. 5.25. Sposób przeprowadzenia badania
wp∏ywu farby na zmian´ zapachu opakowanego
produktu.

Rys. 6.6. Obszary barwne
uzyskiwane w ró˝nych
systemach farb offsetowych.
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