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Dodatki do rodków zwil ajcych
z inhibitorami korozji
Ci g y kontakt z roztworami wodnymi powoduje, e maszyna drukarska stale naraona jest na korozj .
Szczególnie zagroone s galwanicznie niklowane cylindry p ytowe, piercienie przeciwmurzeniowe, a
take elementy maszyny wykonane ze stali maszynowej (rdzenie wa ków, oyska). Due znaczenie ma
odporno na korozj poszczególnych materia ów, jednak wan rol odgrywa równie korozyjno rodka
zwilaj cego. Ta z kolei zalena jest przede wszystkim od wartoci pH, przewodnoci, zawartoci jonów
korozyjnych i jakoci stosowanego dodatku do rodka zwilaj cego.
W krajach takich jak USA, gdzie drukuje si w wi kszoci bez dodatku alkoholu, regu jest bardzo niska
warto pH rodka zwilaj cego. Cz sto stosuje si dlatego agresywnie dzia aj ce dodatki do roztworu, o
wysokiej przewodnoci i o duej zawartoci jonów korozyjnych. Dlatego te uszkodzenia spowodowane
korozj maszyn drukuj cych w USA zdarzaj si bardzo cz sto. W Europie jest jednak inaczej.
W Europie d y si te w ostatnich latach do redukcji alkoholu w rodku zwilaj cym. W zwi zku z tym
istnieje uzasadniona obawa przed stosowaniem agresywnie dzia aj cych dodatków do roztworów
zwilaj cych, co moe powodowa podatno maszyn drukuj cych na korozj .
Producenci maszyn m.in. MAN, Heidelberg i KBA oraz instytut FOGRA podj li wspóln inicjatyw razem z
producentami dodatków do roztworów zwilaj cych, maj c na celu opracowanie wytycznych dotycz cych
roztworów zwilaj cych, a take metod pomiarowych do certyfikacji dodatków i okrelenia wartoci
granicznych ich parametrów.

Wytyczne dotyczce wartoci granicznych rodków zwil ajcych
Warto pH

min. 5,0 ± 0,2, max. 9,0 ± 0,2

Przewodno
elektryczne

max. 1 500 S/cm (offset arkuszowy 1 700)
wyszy ni zastosowanej wody

Zawarto
jonów korozyjnych

chlorki
siarczany
azotany

max. 25 mg/l
max. 50 mg/l
max. 20 mg/l

Dodatek do roztworu zwilaj cego, który b dzie posiada certyfikat, musi spe nia powysze wymagania. Ponadto musi by poddany
wielu testom oddzia ywania korozji na nikiel i stal. Przeprowadza je niezaleny instytut, który po pomylnym przeprowadzeniu testów i
zaakceptowaniu ich przez producentów maszyn, wydaje stosowny dokument.
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Nowe dyrektywy dotycz ce korozji i metod pomiarowych dodatków do rodków zwilaj cych dotycz
wszystkich technik druku. Zastpuj one dotychczasowe certyfikaty, wymagane ju od dawna, przez
uytkowników maszyn zwojowych gazetowych.
Dla druku arkuszowego, heatsetowego i gazetowego obowi zuj róne wartoci graniczne.
Diagram 1
Ubytki masy stali w próbie zanurzeniowej
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rodek zwilaj cy
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Aktualne zalecenia producentów maszyn drukuj cych, dotycz ce eksploatacji maszyn, okrelaj dok adnie
konieczno utrzymywania podanych wartoci granicznych. Ponadto na nowych maszynach drukuj cych,
pocz wszy od roku budowy 2000, wolno stosowa tylko i wy cznie certyfikowane dodatki do rodków
zwilaj cych.
Diagram 2
Prdy korozyjne na powierzchni niklu
Natenie pr du w A/cm

2

bez inhibitora: wyszy
pr d korozyjny

z inhibitorem: niszy pr d korozyjny

Potencja w mVNHE

W celu ci g ej optymalizacji i udoskonalania produkowanych dodatków do rodków zwilaj cych,
hubergroup uruchomi w asne laboratorium testowe, ze stanowiskiem do badania korozji elektrochemicznej.
Hubergroup jest ponadto cz onkiem za oycielem grupy, która prowadzi prace nad udoskonalaniem
rodków zwilaj cych („Feuchtmittel-Initiative”). Oferujemy certyfikowane dodatki do roztworów zwilaj cych
do wszystkich technik druku.

Wane: kontrolowana jako wody
Woda ródlana i wodoci gowa zawieraj czsto wiksz , ni dopuszczona, koncentracj korozyjnych jonów
chlorków, siarczanów i azotanów. Odpowiedni analiz posiada dostawca wody. Czsto jednak jako
wody nie jest stabilna i podlega wahaniom w zalenoci od pory roku lub z innych powodów. Wahania
stopnia twardoci wody powoduj zmiany wartoci pH roztworu zwilaj cego, co moe by przyczyn
powstawania problemów techniczno-drukowym.
W celu zapobiegania takim problemom, zasadna jest inwestycja w instalacj do uzdatniania wody, która
przy pomocy osmozy odwrotnej pozwoli wytr ci z wody substancje wywo uj ce jej twardo i jony
korozyjne. Nastpnie tak oczyszczona woda musi by doprowadzona do optymalnej dla druku twardoci 8–
12°d. W tym celu polecamy stosowanie naszego rodka do utwardzania SALINOFIX.

Wane: konserwacja maszyny
Sta a jako uywanej wody i prawid owe dozowanie certyfikowanego dodatku do rodka zwilaj cego
stanowi podstaw w aciwej ochrony maszyny drukuj cej przed korozj . Jednak dla kompleksowego
programu ochrony konieczne s równie inne dzia ania. Zasadnicze znaczenie ma regularna konserwacja
maszyny, szczególnie w zakresie pielgnacji cylindrów ii piercieni przeciwmurzeniowych oraz stosowanie
rodków czyszcz cych i konserwuj cych, zawieraj cych inhibitory korozji. Naley bezwzgldnie
przestrzega przepisów eksploatacyjnych okrelonych przez producenta.
Poniszy diagram obrazuje wynik próby zanurzeniowej testowych korpusów stalowych. Wida wyranie
wysokie ubytki masy korpusu testowego, który nie zosta zabezpieczony olejem ochronnym i przebywa w
rodowisku rodka zwilaj cego bez inhibitorów korozji. Zabezpieczenie korpusu testowego olejem
ochronnym przynios o efekt w postaci 10-krotnie mniejszego ubytku masy.
Diagram 3
Ubytki masy stali w próbie zanurzeniowej 2
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Systematyczne stosowanie oleju ochronnego jest równie wane, jak inhibitory korozji w rodku zwilaj cym.
Po czenie obu tych rodków zapewnia dopiero w aciwe bezpieczestwo.

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 wzgldu nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z postpu technicznego.

