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Zjawisko "ó#kni$cia druków

Powszechnie znany jest efekt !ó"kni#cia kontaktowego. 5est to zjawisko polegaj$ce na cz#%ciowym
za!ó"ceniu spodniej strony pod"o!a papierowego w miejscach< gdzie druk wchodzi w kontakt z
niezadrukowanymi partiami spodniej strony< w warunkach stosu.
Z tych samych przyczyn powstaj$ równie! reakcje !ó"kni#cia gotowych druków< które mog$ by& przyczyn$
znacznych zmian kolorystycznych. Zmiany te przebiegaj$ zawsze w kierunku !ó"tego zabarwienia< np.
ró!owy kolor przechodzi w morelowy< zielony w !ó"tozielony. Cz#sto takie zmiany kolorystyczne mylone s$ z
niedostateczn$ %wiat"oodporno%ci$< co jest b"#dem< poniewa! zmiany zachodz$ w warunkach stosu< bez
jakiegokolwiek dost#pu %wiat"a.
Efekty !ó"kni#cia najbardziej widoczne s$ w przypadku stosowania lakieru olejowego i przy jasnych farbach
pastelowych. Wyst#puj$< co prawda< przy wszystkich farbach schn$cych oksydacyjnie i przy lakierach<
jednak w przypadku mocniejszych barw< s$ prawie niezauwa!alne.
Przyczyn$ tego zjawiska s$ nast#puj$ce procesyB
!" Podczas schni#cia oksydacyjnego powstaj$ produkty rozpadu< które posiadaj$ w"asne zabarwienie !ó"te.
Te produkty rozpadu wsi$kaj$ podczas schni#cia w stosie< w powierzchni# druków. Powoduje to
za!ó"cenie zadrukowanej strony arkusza< a tak!e !ó"kni#cie kontaktowe niezadrukowanej strony arkusza
le!$cego powy!ej.
!" Podczas procesu schni#cia zmienia si# barwa schn$cych oksydacyjnie olejów i alkidów< z lekko !ó"tawej
na intensywniejsz$. Powoduje to jeszcze wi#kszy stopie' za!ó"cenia.
!" Produkty rozpadu powstaj$ce podczas schni#cia oksydacyjnego< wchodz$ w reakcj# z wybielaczami
optycznymi znajduj$cymi si# w pow"oce papieru. Powoduje to ich Dneutralizacj#E< przez co pod"o!e traci
swoj$ biel. Najbardziej widoczny jest ten efekt w %wietle GH I zadrukowane miejsca nie wykazuj$ typowej
fluorescencji wybielaczy optycznych.
Intensywno%& za!ó"cenia zale!y od jako%ci i ilo%ci produktów rozpadu< a co za tym idzie receptury farby
drukowej.
Farby i lakiery utrwalane GH nie zasychaj$ oksydacyjnie< w zwi$zku z tym nie powstaj$ !adne produkty
rozpadu. Dlatego te! nie powoduj$ powstawania reakcji !ó"kni#cia. Nawet w przypadku nadawania grubych
warstw< lakiery GH pozostaj$ transparentne i przezroczyste.
Tak!e farby o niskim zapachu na ogó" nie wysychaj$ oksydacyjnie. Dlatego te! nie powoduj$ powstawania
produktów rozpadu lub te! powstaj$ tylko ich niewielkie ilo%ci. Nie wykazuj$ w zwi$zku z tym sk"onno%ci do
!ó"kni#cia. Reakcje !ó"kni#cia mo!na zoptymalizowa& poprzez w"a%ciwy dobór surowców No niskim
za!ó"ceniu w"asnymO. Farby powoduj$ce niskie powstawanie heksanalu równie! nie wykazuj$ tendencji do
!ó"kni#cia. Stosowanie tych farb na szerok$ skal#< jest jednak niemo!liwe< z powodu niskiej odporno%ci na
%cieranie.
5e%li od gotowych druków wymagana jest wysoka odporno%& na %cieranie i stabilno%& mechaniczna
wierzchniej warstwy farby< to problemu powstawania za!ó"cenia nie da si# ca"kowicie wykluczy&. Przy
recepturowaniu farb o barwach pastelowych< nale!y zwraca& uwag# na dobór komponentów i ilo%&
dodatków wysychaj$cych oksydacyjnie.
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Biel transparentna
40 HGA 0550

Mo!e by& stosowana tylko w przypadku lakierowania druków lakierem dyspersyjnym

235498

Mo!liwe stosowanie tak!e bez lakierowania.
Powstaj$ce za!ó"cenie jest jednak wy!sze ni! w przypadku 40 HGA 0550.

Przy opracowywaniu receptur lakierów drukowych olejowych nie istnieje zbyt wiele mo!liwo%ci< aby
wyeliminowa& proces schni#cia oksydacyjnego. Lakier drukowy powinien< bowiem gwarantowa& odporno%&
na %cieranie i po"ysk. Alternatywnym rozwi$zaniem jest zastosowanie lakieru dyspersyjnego< który nie
powoduje !ó"kni#cia. Stosowane wówczas farby musz$ posiada& oczywi%cie odpowiednie parametry
odporno%ci.
Skala intensywno%ci !ó"kni#cia zale!na jest w du!ej mierze od sk"adu pow"oki powlekaj$cej papier i jego
jako%ci. Wi#kszo%& popularnych pod"o!y kartonowych zawiera wybielacze optyczne< maj$ce za zadanie
zwi#kszenie efektu bia"o%ci.
Odpowiedniego doboru farb do poszczególnych pod"o!y mo!na dokona& w oparciu o badania laboratoryjne.
Z ch#ci$ s"u!ymy Pa'stwu nasz$ pomoc$ i rad$.

Dalsze informacje i porady mo!na uzyska& pod internetowym adresemB www.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe"nia tylko funkcj# informacyjn$ i
doradcz$. Z tego wzgl#du nie mo!e by& podstaw$ do roszcze' prawnych. Zastrze!one s$ zmiany wynikaj$ce z post#pu technicznego.

