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Farby gazetowe
a ochrona rodowiska
Wi cej ni tylko farby...
Jest to motto przewodnie naszej firmy. Chcielimy tym samym zaprezentowa klientom nasze nastawienie i
sposób mylenia, jakie obowi zuj w firmie hubergroup. Nie ograniczamy naszej dzia alnoci tylko i
wy cznie do oferowania doskona ych produktów, ale zapewniamy równie znakomity serwis i wysok
sprawno logistyczn .
Has o to wynika z naszego w asnego zobowi zania, eby wszystko, co robimy pozostawa o w harmonii ze
rodowiskiem naturalnym.
Dotyczy to ca ej naszej palety produktów, a wi c take i farb gazetowych.
Gazeta jako produkt kocowy sama w sobie jest elementem kszta towania opinii publicznej ledz cej ze
szczególnym zainteresowaniem problemy ochrony rodowiska i bezpieczestwa produkcji.
W druku gazetowym idzie nie tylko o znakomit zadrukowalno i dobry obraz druku, ale równie o
bezpieczne dla rodowiska naturalnego obchodzenie si z farb i przyjazny dla rodowiska produkt
kocowy.
Ponisza informacja techniczna na temat farb drukowych gazetowych w aspekcie ochrony rodowiska
naturalnego hubergroup zosta a Pastwu przedstawiona w formie pyta i odpowiedzi, które s zarówno
rzeczowe jak i szczere.
S dzimy, e b dzie to najlepsza baza dla wspó pracy opartej na pe nym zaufaniu.

Pytania i odpowiedzi
Czy farby gazetowe s wytwarzane w warunkach przyjaznych
naturalnemu?

rodowisku

Kada dzia alno przemys owa powoduje zmiany w rodowisku naturalnym. Wane jest dlatego, by skutki
oddzia ywania produkcji farb na rodowisko ograniczy do minimum. Nasze urz dzenia do produkcji
podlegaj obowi zkowi uzgodnie, które nak ada federalna ustawa o ochronie przed emisj substancji
niebezpiecznych i spe niaj przewidziane wymaganiami standardy w pe nym zakresie. Odnosi si to nie
tylko do emisji i odpadów, ale równie do materia ów pomocniczych uywanych przyk adowo w spr arkach
ch odniczych, systemach grzewczych i do czyszczenia pojemników. Staramy si , by z jednej strony
dostawa surowców odbywa a si wy cznie w opakowaniach wielokrotnego uycia, z drugiej za strony
wysy amy farby drukarskie w kontenerach zwrotnych lub w cysternach. Stanowi to zalety nie tylko z punktu
widzenia ochrony rodowiska, ale take pozwala zmniejszy koszty produkcji.

Czy urzdzenia do produkcji farb gazetowych odpowiadaj uznanym standardom
ochrony rodowiska?
We wszystkich miejscach, w których hubergroup produkuje farby gazetowe, dost pne s
zarówno odnonie zalece dotycz cych audytu Unii Europejskiej, jak i odnonie ISO 14 001.
Wyniki s dokumentowane w stosownych owiadczeniach.
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Z czego skadaj si farby gazetowe?
Zabarwienie farb gazetowych uzyskuje si dziki nierozpuszczalnym w wodzie pigmentom. W przypadku
farby czarnej jest nim nieorganiczna sadza pigmentowa, w przypadku farb kolorowych s to pigmenty
organiczne. Pigmenty s dyspergowane w spoiwie, którym jest roztwór ywic w olejach mineralnych i
rolinnych. Dochodz do tego niewielkie iloci dodatków poprawiajcych niektóre w aciwoci drukowe.

Czy skadniki zawieraj substancje niebezpieczne?
Nie! aden z surowców nie podlega obowizkowi oznakowania, który dotyczy substancji niebezpiecznych.
Wed ug nowych zasad surowce, które wymaga y oznakowania s zastpowane substancjami, które nie
budz wtpliwoci. Tak by o w przesz oci z niektórymi olejami mineralnymi.

Jak rol odgrywaj metale ci

kie?

W przypadku tych surowców naley rozróni toksyczne i nietoksyczne metale cikie. Te pierwsze nie s
uywane do produkcji. Technicznie konieczna, ladowa zawarto metali cikich jest regulowana rónymi
ograniczeniami. czna zawarto czterech pierwiastków: o owiu, rtci, kadmu i chromu VI musi by nisza
od 100 ppm. Warto ta jest od wielu lat dotrzymywana.
Zwizki metali cikich, które nie budz wtpliwoci, jak np. specjalne zwizki miedzi stosowane s do farb
niebieskich i do podbarwiania. Mied wystpuje tutaj w takiej postaci chemicznej, która nie powoduje
adnych negatywnych skutków dla rodowiska. Zosta a ona zakwalifikowana jako substancja niegrona dla
wody. W farbach kolorowych mog by uywane take niewielkie iloci zwizków molibdenu i wolframu. Ze
wzgldu na swoje w aciwoci i niewielkie, uywane iloci nie stanowi one adnego zagroenia
ekologicznego.

Co mo na powiedzie o chlorowcopochodnych zwi zkach organicznych?
Do produkcji niektórych odcieni farb uywane s chlorowcopochodne zwizki organiczne w postaci
pigmentów zawierajcych chlor. Tu jednak chodzi o substancje, których nie mona porównywa ze
zwyk ymi zwizkami zawierajcymi chlor. W przeciwiestwie do nich nie s one rozpuszczalne w wodzie, a
wic równie nie s biologicznie aktywne, ani te si nie ulatniaj. Dlatego nie mog obcia ani
atmosfery, ani wód gruntowych. Liczne badania prowadzone przez producentów farb, dostawców
pigmentów i pewnego wydawnictwa gazetowego, przy wspó udziale jednej z organizacji ekologicznych,
doprowadzi y do stwierdzenia, e aktualnie rezygnacja z pigmentów zawierajcych chlor nie jest moliwa.
Równie inne badania prowadzone przez przemys papierniczy wspólnie z producentami farb drukarskich
potwierdzaj, e farby drukarskie nie powoduj obcie dioksynami.

Co jest przyczyn brudzenia r k podczas lektury gazet?
Farby gazetowe schn przez wsikanie. Papier wch ania przy tym oleje, a czstki pigmentu z ywicami i
niewielkimi resztkami oleju pozostaj na powierzchni papieru. Poniewa do suszenia nie uywa si adnej
energii, efekt „mechanicznego schnicia” jest inny, ni w przypadku niebrudzcej warstwy farby suszonej
termicznie lub chemicznie. Ze wzgldu na to, e farba nie jest szkodliwa, t sytuacj mona uzna za
uciliwo , ale nie wywo uje ona zagroe dla zdrowia. Angielscy lordowie albo inne majtne osobistoci
przezornie ka przed czytaniem prasowa gazet kamerdynerowi.

Czy farby gazetowe zawieraj lotne substancje organiczne (VOCs)?
VOCs (Volatile Organic Compounds) s to zwizki organiczne, których cinienie pary w temperaturze 20°C
jest wysze ni 10 Pascali. Do produkcji farb gazetowych uywa si olejów, których punkt wrzenia wynosi
ok. 300°C, dlatego te cinienie pary jest znacznie nisze od 10 Pa. Tak wic nie nale one do grupy
lotnych zwizków organicznych (VOCs), co zwalnia z obowizku zezwole dotyczcych urzdze
drukarskich. Naley jednak zwróci uwag na rodki pomocnicze zawierajce lotne substancje organiczne
(VOCs).

Czy mo na zawija ledzie w papier gazetowy?
W czasach powojennych to zjawisko by o powszechne; dzisiaj nie odpowiada to ju oczekiwaniom klientów,
poniewa papier gazetowy z punktu widzenia techniki opakowaniowej nie jest najlepszym rozwi zaniem.
Niezalenie jednak od tego nie wystpuj tu adne zagroenia dla zdrowia. Sk adniki farb drukarskich s
nieszkodliwe dla zdrowia, a poza tym ilo farby jaka znajduje si w papierze gazetowym jest
nadzwyczajnie niewielka. Przyjmowanie farby przez papier gazetowy wynosi najwyej 2% jego wagi. Obawy
o zabrudzenie ledzi by yby wic niewielkie.

Podpis do rysunku
„No tak, dzi
ledzie s troch dro sze,
dlatego pakujemy je w tajne dokumenty
ministerstwa spraw zagranicznych”.

Czy gazety mo na dobrze odbarwi?
W procesie odbarwiania, znanym od ponad 200 lat, makulatura jest odbarwiana w wodzie. W
rozpowszechnionej w Europie technologii flotacji cz stki farby drukarskiej oddzielane s od w ókien papieru
poprzez nadmuch powietrza. Pozostaj materia y w ókniste o podwyszonym stopniu bia oci, które s
ponownie uywane do produkcji papieru. Badania prowadzone przez Fundacj Papiernictwa z Monachium
wykazuj , e wiksze uycie farb kolorowych prowadzi do pogorszenia efektów odbarwiania papieru
gazetowego.

Czy farby gazetowe na bazie wody jest trudniej odbarwi?
Ze wzgldu na inny sk ad spoiwa farby te istotnie znacznie trudniej odbarwi . Hubergroup opracowa a
dlatego farby gazetowe na bazie wody, które odbarwiaj si dobrze, jednak z uwagi na wysok cen i brak
zamówie nie wesz y one do produkcji.

Czy gazety mo na kompostowa?
Gazety bez obaw mona kompostowa . Papier gazetowy dodany do kompostowanych odpadków
organicznych przyczynia si do poprawy relacji wgiel / azot.

Czy istniej „farby ekologiczne” do druku gazetowego?
Cudzys ów w tym pytaniu podkrela jego problematyczno . W przypadku farb drukarskich, które
wyróniane s dodatkiem „Eko” zawsze chodzi tylko o zast pienie oleju mineralnego olejem rolinnym.
Pozosta e sk adniki s , jak dotychczas, produktami syntezy.
W ocenie ekologicznej zarówno studia przeprowadzone w Szwecji, jak równie stanowisko federalnego
Urzdu d/s Ochrony rodowiska przyznaj , e zastpowanie oleju mineralnego olejem rolinnym nie ma
adnych jednoznacznych zalet. Co prawda istnieje korzy , e olej rolinny produkowany jest z surowców

odnawialnych. Chocia farby gazetowe produkowane na bazie olejów rolinnych wykazuj lepszy po ysk i
mniejsz tendencj do brudzenia, z uwagi na swoj wysok cen prawie nie znajduj zastosowania w
praktyce.

Jak klas zagro enia dla wód gruntowych stanowi farby gazetowe?
Wed ug niemieckich przepisów nasze farby gazetowe zosta y zakwalifikowane do 1 klasy zagroenia dla
wód gruntowych.

Jakie wymagania wynikaj z tej kwalifikacji dotycz cej ochrony wód gruntowych
przy stosowaniu farb gazetowych?
Ze wzgldu na wano tego pytania i obszerno odpowiedzi omówienie zagadnienia znajd Pastwo w IT
49.1.03. „Stosowanie farb gazetowych w aspekcie ochrony wód gruntowych”.

Powysze pytania zawieraj tylko krótko zarysowane najistotniejsze problemy.
W przypadku dalszego zainteresowania do waszej dyspozycji jest nasz Wydzia Ochrony rodowiska i
Bezpieczestwa Produkcji w fabryce Michael Huber w Monachium.

Ochrona rodowiska i Bezpiecze stwo Produkcji
Telefon: +49 89 9003-444
Telefax: +49 89 9003-1444
info@mhm.de

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.

