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Nawil anie w druku offsetowym
Informacje o stosowaniu dodatków do rodków zwil ajcych
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Druk offsetowy
Najcz ciej stosowan technik do druku zarówno niskich, jak i wysokich
nak adów, jest druk offsetowy. Powoduje to jego elastyczno
i
rónorodno moliwoci, wysoka jako druku i korzystna struktura
kosztów. W odrónieniu od innych technik druku, w offsecie uywa si
p askiej formy drukowej. Specjalnie spreparowana chemicznie powierzchnia
p yty dzieli si na miejsca drukuj ce, przyjmuj ce farb a odpychaj ce wod
(hydrofobowe) i miejsca niedrukuj ce, przyjmuj ce wod a odpychaj ce
farb (hydrofilne). Aby rozdzieli obszary drukuj ce od niedrukuj cych,
zachowuj c ostro punktu, oprócz farby konieczny jest rodek zwilaj cy
na bazie wody.
Zarówno stosowana woda, jak i rodek zwilaj cy musz spe nia
okrelone wymagania.

Woda
W aciwoci wody s kszta towane przez warunki geologiczne na obszarze jej pozyskiwania i ewentualnie
przez jej póniejsze uzdatnianie. Do druku offsetowego znaczenie maj ponisze parametry.

Twardo wody
Pod poj ciem twardoci wody rozumie si zawarto rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. Miar
twardoci wody jest stopie twardoci (°d). Optymalny zakres twardoci wody do druku offsetowego mieci
si w przedziale pomi dzy 8-12°d. W przypadku uywania wody o wyszej twardoci, jak równie przy
zadruku pod oy powlekanych matowo, moe wyst pi zjawisko ysienia wa ków, szczególnie w zespole z
farb czerwon . Przyczyn tego s trudno rozpuszczalne zwi zki wapnia, które odk adaj si w porach
gumowych obci gów wa ków. Prowadzi to do wzrostu hydrofilnoci i moe zak óca przenoszenie farby.
Aby zapobiega zjawisku ysienia wa ków mona stosowa dwie metody:
•
•

Zmi kczanie i odsalanie wody wodoci gowej
Stosowanie specjalnie zrecepturowanych dodatków do rodka zwilaj cego, które zapobiegaj
wytr caniu si trudno rozpuszczalnych soli wapnia.

W kadym przypadku naley oczyci pow oki wa ków z istniej cych osadów przy pomocy rodka
czyszcz cego Walzenreinigungsgelee 10 T 0023.
Stopnie niemieckiej skali twardoci

b. mi kka

mi kka

r. twarda

do twarda

twarda

Milimole tlenku wapnia w litrze
1 stopie w niemieckiej skali twardoci (1°d)
= 10 mg tlenku wapnia (CaO) w litrze – 0,178 milimoli tlenku wapnia w litrze
= 1,785 ° fH (francuska skala twardoci)
= 1,250 ° clark (angielska skala twardoci)

b. twarda

UWAGA
Przed zastosowaniem do druku offsetowego, woda zmikczona lub odsolona, powinna by doprowadzona do
twardoci ok. 8-12°d przez dodanie SALINOFIX-u 5005 09.

Udzia wodorow glanów
Wodorowglany zawarte we wszystkich wodach naturalnych reaguj lekko alkalicznie i prowadz do
podniesienia wartoci pH rodka zwilaj cego. Przy wysokiej zawartoci wodorowglanów w wodzie,
warto pH moe przekroczy korzystny zakres technologiczny, dlatego te zdolno buforowania
dodatków do rodków zwilaj cych dostosowana jest do zawartoci wodorowglanów w wodzie.

Chlorki, azotany i siarczany
Zawarte w wodzie chlorki, azotany i siarczany mog wywo ywa lub sprzyja powstawaniu korozji
okrelonych metali, dlatego te producenci maszyn okrelaj graniczne zawartoci tych zwi zków w
wodzie.
Jeli wartoci te s przekraczane, konieczne jest zainstalowanie urz dze do uzdatniania wody (osmoza
odwrotna)
W przypadku, kiedy parametry wody nie s znane, a dostawca nie potrafi ich okreli , moemy w ramach
naszego serwisu wykona bezp atn analiz wody. Nasi przeszkoleni technicy s u doradztwem na temat
moliwoci i rodzaju urz dze do uzdatniania wody.

Zasada odwrotnej osmozy

Czysta woda (50%)
z max. zawartoci 5% wszystkich soli
Koncentrat (50%)
z zawartoci 95% wszystkich soli
cznie z chlorkami, azotanami i siarczanami
powoduj cymi twardo wody
Membrana
Woda uytkowa z rónymi solami
cznie ze zwi zkami utwardzaj cymi wod
(wap, magnez, chlorki, azotany, siarczany)

Dodatki do rodków zwil aj cych
rodek zwilaj cy musi by w aciwie dobrany do maszyny, p yty drukowej, pod oa drukowego, farby i
dostosowany do jakoci wody. Ju dawno okaza o si, e woda pobierana wprost z wodoci gu tylko w
ograniczonym zakresie odpowiada wymaganiom druku offsetowego.
Aby dostosowa si do dzisiejszych wymogów technologicznych dotycz cych rodków zwilaj cych, naley
stosowa odpowiednie dodatki do wody. Spe niaj one nastpuj ce zadania:
• Ustalanie i stabilizacja wartoci pH
• Ustalanie napicia powierzchniowego
• Ochrona okrelonych czci maszyny przed korozj
Oprócz tego istnieje moliwo dodatkowego stosowania specjalnych substancji (np. przeciwdzia aj cych
ysieniu wa ków, przyspieszaj cych proces schnicia, zastpuj cych alkohol).

Warto  pH
Warto pH okrela kwasowo danego medium. Skala wartoci pH jest bezwymiarowym ci giem
liczbowym. Zakres od 0 do 7 okrela rodowisko jako kwane, zakres od 7 0d 14 jako alkaliczne, a warto
pH 7 jest wartoci neutraln .
Na przestrzeni rozwoju techniki druku offsetowego okaza o si , e najkorzystniejsz wartoci pH pod
k tem przydatnoci do druku jest zakres od 5,0 do 5,3. W dziedzinie druku gazetowego, zastosowanie
najnowszych rozwi za, pozwala na drukowanie z dodatkami zwilaj cymi o neutralnym odczynie pH.
Do pomiaru wartoci pH stosuje si dwie metody:
•

•

pomiar przy pomocy papierków wskanikowych. B d pomiaru buforowanych roztworów wynosi
cz sto 0,5 jednostki pH i dlatego te, metoda ta nie jest zalecana
pomiar pH-metrem elektrycznym ze szklanymi elektrodami. Pozwala na bardzo dok adne okrelenie
wartoci pH, równie w przypadku roztworów buforowanych. Niezb dne jest jednak przestrzeganie
zasad konserwacji i skalowania urz dzenia

•

Warto  pH i st

enie kwasów

zakres zalecany dla technologii offsetowej
Warto  pH

wzrastaj ca kwasowo

punkt neutralny
Koncentracja jonów wodoru (mol/l)

wzrastaj ca zasadowo

Przewodnictwo elektryczne
Drugim, wanym parametrem pomiarowym stosowanym w praktyce jest oznaczanie przewodnictwa
elektrycznego. Nie okrela ono jednak w aciwoci drukowo-technicznych roztworu zwilaj cego, a s uy
raczej do sprawdzania w aciwego dozowania dodatków do rodka zwilaj cego.
Naley zwróci uwag na zalecenia opisane w naszej informacji „Przewodnictwo elektryczne” (MB 8).

Napicie powierzchniowe
Miar pozwalaj c oceni zdolno zwilania jakiej cieczy jest napi cie powierzchniowe. Zarówno woda,
które wed ug skali twardoci okrelona zosta a jako mi kka, jak i twarda, posiada w przyblieniu takie samo
napi cie powierzchniowe 72mN/m. rodek zwilaj cy o tak wysokim napi ciu powierzchniowym zwila by w
stopniu niedostatecznym powierzchni p yty drukowej. Dlatego te dodatki do rodka zwilaj cego
zawieraj substancje (tensydy), które obniaj napi cie powierzchniowe.

woda

Wysokie napi cie
powierzchniowe

rodek zwilajacy

Niskie napi cie
powierzchniowe

Izopropanol
Poniewa izopropanol posiada w aciwo redukucji napi cia powierzchniowego, przy odpowiedniej
mieszaninie tensydów i substancji zast puj cych alkohol w dodatkach do roztworu zwilaj cego, mona
znacznie zredukowa wymagan ilo alkoholu izopropylowego. Przy odpowiednim wyposaeniu zespo u
wodnego (np. w wa ki ceramiczne i hydrofilne wa ki gumowe) moliwe jest nawet ca kowite
wyeliminowanie izopropanolu z roztworu zwilaj cego.
Ochrona przed korozj
Dla ochrony maszyny przed korozj zaleca si stosowanie dodatków do rodków zwilaj cych
zawieraj cych inhibitory korozji, które uzyska y pisemne dopuszczenie przez producenta maszyny.
W zwi zku z tym wskazane jest zwrócenie uwagi na moliwe, sprzyjaj ce korozji sk adniki wody, których
dopuszczalne iloci powinny by cile okrelone.

Dozowanie
Standaryzacja procesów druku offsetowego wymaga równie standaryzacji sk adu rodka zwilaj cego.
Jeli stosuje si zalecan ilo dodatku, wtedy wszystkie zawarte w nim sk adniki dostosowane s do
koncentracji roboczej. Przekraczanie tych wartoci, zarówno w gór jak i w dó , moe powodowa problemy
drukowo-techniczne, a w d uszym okresie czasu wywo ywa korozj . Dlatego te zaleca si instalacj
automatycznego systemu dozuj cego dodatki do rodka zwilaj cego, izopropanolu i ewentualnie
niezb dnego rodka utwardzaj cego.
Dla utrzymania stabilnej zawartoci izopropanolu w rodku zwilaj cym, obok znanych systemów
p ywakowych, dost pne s nowe, o wiele bardziej dok adne urz dzenia dozuj ce. Gwarantuj one dok adn
ocen nawet w przypadku zawartoci alkoholu poniej 5%.
Wszystkie urz dzenia dozuj ce, sch adzaj ce i przepompowuj ce, które maj kontakt z uzdatnion wod
lub ze rodkiem zwilaj cym, nie mog posiada cz ci zawieraj cych mied lub mosi dz i powinny by
zbudowane z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej.

Serwis
W ramach naszego serwisu proponujemy nast puj ce,
bezp atne us ugi:
•

Analiz stosowanej wody

•

Zalecenia dotycz ce stosowania odpowiedniego
dodatku do rodka zwilaj cego

•

Doradztwo
serwisowe

i

szkolenia

przez

nasze

zespo y

Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgl du nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z post pu technicznego.

