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Odkadanie farby na obci gu gumowym
w miejscach niedrukuj cych
(odk adanie negatywowe)
Opis zjawiska
Odk adanie negatywowe wyst puje na obci gu gumowym w miejscach niedrukuj cych.

Gdzie mo e powstawa odkadanie negatywowe?
W zasadzie problem moe wyst powa przy wszystkich farbach i na wszystkich zespo ach drukowych. Z
uwagi na charakterystyk chemiczn zjawisko to najcz ciej objawia si na farbie skalowej magenta.
Pod oa o zmniejszonej ch onnoci wody i urz dzenia zwilaj ce pracuj ce przy zredukowanej iloci
izopropanolu lub ca kowicie bez izopropanolu powoduj wi ksz sk onno do takiego odk adania.
Natomiast przypuszczenie, e p yty CtP powoduj zwi kszon tendencj do odk adania negatywowego nie
jest udowodnione.

Przyczyny powstawania zjawiska
Odk adania negatywowego nie mona przypisa jednemu, okrelonemu parametrowi. Cz sto uwaane za
jego przyczyn mikrotonowanie, w naszym mniemaniu nie jest co prawda b dem, niemniej jednak potrzeba
dok adniejszej analizy, aby przedsi wzi w aciwe rodki zaradcze.
Tonowanie mona wyeliminowa przez wysze prowadzenie wody. Gdyby przyj
za w aciwe, e
odk adanie negatywowe jest rezultatem pewnej formy tonowania, równej mikrotonowaniu to mona by je
wyeliminowa podwyszaj c prowadzenie wody. Praktyka dowodzi jednak, e przy podwyszonym
prowadzeniu wody odk adanie negatywowe wyst puje silniej i szybciej.
Wed ug naszej wiedzy chodzi tu o wymywanie drobnych cz stek farby, które poprzez p yt przedostaj si
na obci g i tam si gromadz w miejscach niedrukuj cych powoduj c w ten sposób odk adanie
negatywowe.
Przyczyn tego zjawiska jest nadmiernie nadawanie wody, której nie przyjmuje ani papier ani farba.
Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, e odk adanie negatywowe wyst puje przede wszystkim na papierach
powlekanych. Na papierach niepowlekanych, bardziej ch onnych ten problem jest wyst puje nawet w
sytuacjach zwi kszonego prowadzenia wody.

rodki zaradcze
Odk adanie negatywowe jest efektem wzajemnego oddzia ywania farby, wody i pod oa drukowego.
Producent farb powinien tak dopracowa receptur , aby woda, która nie zostanie wch oni ta przez pod oe
by a optymalnie odprowadzona przez farb .
Papiernicy oferuj rodzaje papieru o dobrej charakterystyce ch onnoci.
Drukarz powinien pracowa z moliwie niewielkim prowadzeniem wody.
Nie mona odpowiedzie wi  co, jaki wp yw ma p yta CtP, która z uwagi na swoj g adko powierzchni
ma mniejsz zdolno gromadzenia wody.

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.
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