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HIT Highly Improwed Technology:
udoskonalona technologia produkcji farb offsetowych
I. HIGHLY IMPROVED TECHNOLOGY w produkcji farb offsetowych
Oczywista koniecznoæ ci¹g³ego doskonalenia istniej¹cych systemów offsetowych farb
drukarskich jest zwi¹zana ze zmianami w innych dziedzinach techniki, najczêciej zreszt¹
pozytywnymi, do których nale¿y dostosowaæ charakterystykê farb. Si³¹ napêdow¹ zmian
s¹ najczêciej postulaty zwiêkszania produkcji netto i obni¿anie kosztów produkcyjnych.
Wyrazem takich zmian s¹ wy¿sze wydajnoci maszyn drukuj¹cych, wy¿sza jakoæ produktu
koñcowego i nowe, doskonalsze pod³o¿a drukowe, ¿eby wymieniæ tylko niektóre,
uwzglêdniane w pracach nad doskonaleniem offsetowych farb drukarskich i rodków
pomocniczych. Prace rozwojowe nad jakim produktem mog¹ zostaæ uwieñczone
sukcesem tylko wtedy, gdy w stosunkowo krótkim czasie przy optymalnych kosztach mo¿na
osi¹gaæ lepsz¹ jakoæ i wzrost wydajnoci. W wypadku farb offsetowych w ci¹gu ostatnich
lat notowano ich stopniowe, ci¹g³e i równomierne doskonalenie, zarówno pod wzglêdem
jakociowym jak i dostosowywania do coraz wy¿szych szybkoci maszyn drukuj¹cych.
Z jednym wyj¹tkiem. W roku 1997 opracowano HIT HIGHLY IMPROVED TECHNOLOGY, która oznacza³a znaczny skok jakociowy arkuszowych farb offsetowych, farb
do rolowego offsetu na gor¹co i do druku gazetowego. Najwy¿szy priorytet w pracach
badawczo-rozwojowych mia³a drukownoæ farb czyli to co w USA jest okrelone jako
runability lub printability. Przek³adaj¹c to na jêzyk praktyki mo¿na powiedzieæ, ¿e farby
umo¿liwiaj¹ druk w warunkach krytycznych, przy wysokich szybkociach maszyn
drukuj¹cych, nie przysparzaj¹c ¿adnych problemów. Ponadto uzyskano równie¿ znaczny
wzrost po³ysku druków wyprodukowanych farbami HIT.
Co oznacza Highly Improved Technology.
Technologia HIT jest efektem prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na
dyspergowanie pigmentów. Trzema najwa¿niejszymi punktami tej technologii s¹:
· kontrolowane interakcje miêdzy sk³adnikami spoiwa i powierzchniami pigmentów HI -TEC,
· spoiwa o wysokim udziale surowców rolinnych (równie¿ bez olejów mineralnych do
farb rolowych do druku na gor¹co i gazetowego),
· optymalizacja technologii mieszania i dyspergowania.
Mo¿emy z dum¹ stwierdziæ, ¿e dobranie i dopasowanie spoiw, pigmentów i optymalizacja
technologii mieszania i dyspergowania zakoñczy³o siê pe³nym sukcesem.
W produkcji farb drukarskich najwa¿niejszymi etapami produkcji jest produkcja spoiw
i dyspergowanie pigmentów. Prawie ca³a charakterystyka technologiczna farby offsetowej
zale¿y od jakoci dyspergowania. Wzrost stopnia zdyspergowania oddzia³uje pozytywnie
na charakterystykê farb graficznych, podobnie jak zmniejszanie redniej wielkoci cz¹stek
pigmentu:
· wzrost intensywnoæ koloru,
· pog³êbienie koloru,
· wzrost przezroczystoci,
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· lepszy po³ysk,
· podwy¿szenie p³ynnoci i lepkoci,
· stabilnoæ podczas druku.
Robocza hipoteza, stanowi¹ca podstawê prac badawczo-rozwojowych brzmia³a:
optymalne, stabilne zwil¿anie wszystkich typów pigmentów przez wspó³dzia³anie
wielofunkcyjnych spoiw i skuteczniejszej technologii dyspergowania.
Pigmenty
Pigmenty organiczne maj¹ najczêciej postaæ zaglomerowanego proszku. Przy pomocy
urz¹dzeñ do mieszania i dyspergowania nastêpuje prawie ca³kowite rozbicie aglomeratów
w spoiwie na cz¹stki pierwotne, które mog¹ mieæ najró¿norodniejsze formy. Cz¹stki
pigmentów mog¹ mieæ zarówno postaæ prostopad³ocianów, p³ytek, igie³, prêcików jak
i nieforemnych bry³ek. Po¿¹dan¹ charakterystykê farby w postaci takich parametrów jak
intensywnoæ koloru, po³ysk, przezroczystoæ, czystoæ, p³ynnoæ i dobr¹ drukownoæ
mo¿na uzyskaæ tylko wtedy, gdy wielkoæ cz¹stek wzglêdnie ich równomierne roz³o¿enie
w spoiwie le¿y w pewnym optymalnym zakresie, który wynosi najczêciej od 10-3 do 10-1
mm.Nie tylko optymalizacja charakterystyki pigmentu wymaga rozdrobnienia cz¹stek.
Tak¿e w drukowaniu offsetowym cz¹stki pigmentu o tej wielkoci s¹ jak najbardziej
po¿¹dane dla uzyskania jednolitej, g³adkiej warstewki farby na zadrukowanym pod³o¿u.
Z tak ma³ej wielkoci pierwotnych cz¹stek pigmentu wynikaj¹ znaczne energie
powierzchniowe, doprowadzaj¹ce do wi¹zania cz¹stek bez tworzenia wi¹zañ chemicznych
i okrelanego jako aglomeracja cz¹stek.
Rodzaj wi¹zania
Wi¹zania wodorowe
Wi¹zania Van der Waala

p/p

Energia wi¹zania (kJ/mol)
2-3
0,5 - 1
< 0,5

Dla porównania:
wi¹zania kowalentne
wi¹zania jonowe

20 - 40
6 - 12

Powierzchnia w³aciwa to powierzchnia 1 g pigmentu w m2. Dla pigmentów organicznych
wynosi ona od 10 do 130 m2/g.
Dyspergowanie
Dyspergowanie pigmentów to rozbijanie aglomeratów na czêci sk³adowe, tzn. na cz¹stki
podstawowe oraz zwil¿anie powierzchni pigmentów spoiwem przy pomocy jego
odpowiednich grup czynnych. Odpowiednie moleku³y polimerowe musz¹ byæ mocno
zakotwiczone na powierzchni cz¹stek pierwotnych pigmentów, tzn. musz¹ je zwil¿aæ.
Podatnoæ pigmentów i sk³adników spoiwa na zwil¿anie to zdolnoæ do tworzenia
wspólnych powierzchni granicznych. Oprócz tego spoiwo musi mieæ zdolnoæ wnikania
w kapilary aglomeratów pigmentowych i zwil¿ania nowych powierzchni cz¹stek pigmentów,
powstaj¹cych po ich rozdrobnieniu. Podczas dyspergowania nale¿y pokonaæ si³y
przyczepnoci i wi¹zañ, utrzymuj¹cych aglomeraty w ca³oci.
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Spoiwa w technologii HIT
Przy tak olbrzymiej iloci ró¿nych klas pigmentów jest niemo¿liwe stosowanie
indywidualnego medium dyspergowania do ka¿dej z tych klas. Dlatego te¿ spoiwo musi
dysponowaæ ró¿nymi moleku³ami polimerowymi, które by³yby w stanie mocno siê
zakotwiczaæ swoimi grupami czynnymi na powierzchni pigmentu. W tym wypadku wa¿n¹
rolê odgrywaj¹ proporcje wielkoci pierwotnych cz¹stek pigmentu i polimerów spoiwa.
Optymalne nagromadzenie polimerów w spoiwie, zakotwiczaj¹cych siê na powierzchni
pigmentu jest dane wtedy, gdy ich wymiary przestrzenne s¹ znacznie mniejsze ni¿ cz¹stek
pierwotnych spoiwa i gdy siê nawzajem nie wypieraj¹. Powy¿sze warunki zrealizowano
w pe³nym zakresie w praktyce. Powodzeniem zakoñczono dobieranie odpowiednich
polimerów spoiwa, ³¹cz¹cych siê z powierzchni¹ pigmentów ró¿nych klas i otaczaj¹cych
powierzchnie cz¹stek pigmentu jako stabilne warstwy ochronne oraz wprowadzaj¹cych
stabilizacjê przestrzenn¹. Wielkoæ cz¹stek polimerowych spoiwa jest na tyle ma³a, ¿e
maj¹ dostateczn¹ mobilnoæ, umo¿liwiaj¹c¹ absorpcjê. Obok produktów syntetycznych
dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ polimery i rozcieñczalniki, uzyskiwane z surowców rolinnych.
Dotyczy to zarówno ¿ywic drzew iglastych jak i produktów z ¿ywic talowych oraz
pochodnych olejów rolinnych.
Proces dyspergowania w technologii HIT
Warunkiem w³aciwego, równomiernego rozmieszczenia cz¹stek pigmentu w spoiwie jest
w³aciwa aparatura, stosowana do dyspergowania oraz dobranie w³aciwych warunków
technologicznych.
· im d³u¿ej trwa dyspergowanie, tym wiêkszy stopieñ prawdopodobieñstwa, ¿e
zaglomerowane cz¹stki znajd¹ siê w strefie si³ cinaj¹cych.
· im wiêksza energia mechaniczna doprowadzona do procesu dyspergowania, tym wiêksze
prawdopodobieñstwo, ¿e bêdzie jej doæ do rozdzielenia aglomeratów.
· niskiej energii urz¹dzenia dysperguj¹cego nie mo¿na skompensowaæ przez wyd³u¿enie
czasu dyspergowania.
Rozdzia³ aglomeratów w urz¹dzeniu dysperguj¹cym nastêpuje g³ównie przez naprê¿enia
cinaj¹ce, wystêpuj¹ce w mieszanym produkcie w postaci przep³ywów cinaj¹cych,
a w niewielkim stopniu przez kolizjê cz¹stek. Agregaty, tzn. cz¹stki pierwotne o przerostach
powierzchni, która jest mniejsza ni¿ suma powierzchni poszczególnych cz¹stek tylko
w niewielkim stopniu s¹ rozdzielane podczas dyspergowania.
Ustalanie optymalnych warunków dyspergowania oznacza tak¿e uwzglêdnianie stê¿enia
pigmentu a tym samym zamierzonej reologii dyspergowania. Mo¿na ogólnie powiedzieæ,
¿e stê¿enie jest odwrotnie proporcjonalne do powierzchni pigmentu (m2/g).
Inne zale¿noci:
· im wy¿sze dobrane stê¿enie pigmentu, tym czêstsze kolizje cz¹stek, wp³ywaj¹ce
pozytywnie na rozbijanie i zmniejszanie aglomeratów.
· zwiêkszenie stê¿enia pigmentów oznacza jednoczenie wzrost lepkoci, ograniczaj¹cej
mobilnoæ cz¹stek i obni¿aj¹cej intensywnoæ mieszania.
Dlatego te¿ w celu uzyskania optymalnego efektu dyspergowania nale¿y dok³adnie ustalaæ
stê¿enie pigmentu i dopasowywaæ do pigmentu lepkoæ, polarnoæ i ciê¿ar cz¹steczkowy
medium zwil¿aj¹cego.
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II. Highly Improved Technology w produkcji offsetowych farb arkuszowych
Je¿eli dokonuje siê analizy obrotów w sektorze offsetowym, to widaæ wyranie ich ci¹g³y
wzrost. Je¿eli wemie siê pod lupê offset arkuszowy, to widaæ tu wyranie ich stagnacjê.
Na szczêcie zupe³nie nie dotyczy to nowoci technologicznych ostatnich lat, takich jak:
wprowadzenie maszyn do druku obustronnego, ci¹g³e obni¿anie zawartoci alkoholu
w rodku zwil¿aj¹cym id¹ce w kierunku drukowania bez alkoholu, zwiêkszone zu¿ycie
matowych papierów powlekanych lub uszlachetnianie druków online zespo³ami
lakieruj¹cymi wyposa¿onymi w rakiel komorowy i wa³ki rastrowe i przeznaczonymi do
uszlachetniania wodnymi farbami z³otymi i srebrnymi typu ACRYLAC-Gold i ACRYLACSilber. Innowacje tego rodzaju podwy¿szaj¹ wymogi jakociowe, jakie musz¹ spe³niaæ
farby drukarskie i na jakie musi natychmiast reagowaæ producent farb graficznych, je¿eli
chce siê utrzymaæ na rynku. Producent nie mo¿e siê ju¿ ograniczaæ do roli dostawcy
farby, musi dostarczaæ produkty systemowe i byæ kompetentnym partnerem drukarñ. Dziêki
wprowadzeniu technologii Highly Improved Technology HUBER-GRUPPE jest dobrze
przygotowana do wyzwañ, jakie formu³uje nowoczesna poligrafia.

Ulepszona charakterystyka arkuszowych farb offsetowych dziêki technologii HIT
Wachlarz produkcyjny offsetu arkuszowego jest nies³ychanie ró¿norodny i obejmuje
zarówno proste prospekty reklamowe o krótkiej ¿ywotnoci jak i bogato ilustrowane wydania
a tak¿e opakowania. Widaæ wiêc wyranie, ¿e arkuszowe farby offsetowe musz¹
odpowiadaæ najró¿niejszym kryteriom, je¿eli maj¹ spe³niaæ postulaty, formu³owane przez
odbiorców wydrukowanego produktu.

Farby HIT w procesie drukowania (onpress).
Charakterystyka reologiczna

Charakterystyka ta to inaczej konsystencja farby, obejmuj¹ca takie parametry offsetowych
farb arkuszowych jak ci¹gliwoæ, charakterystyka p³ynnoci i lepkoæ, które musz¹ byæ
optymalnie zgrane, aby zapewniaæ:
· w³aciwe przyjmowanie farby przez pod³o¿e drukowe,
· niewielki przyrost punktu rastrowego,
· niewielk¹ tendencjê do pylenia
· oraz dobre p³yniêcie farby w ka³amarzu farbowym.
Na charakterystykê reologiczn¹ farby maj¹ wp³yw nastêpuj¹ce czynniki:
· typ pigmentu,
· zawartoæ cia³ sta³ych w farbie,
· interakcje miêdzy sk³adnikami farby w postaci cia³ sta³ych,
· lepkoæ spoiwa.
wa ostatnie punkty to czynniki wp³ywaj¹ce na jakoæ farby, na które mo¿na wp³ywaæ
w du¿ej mierze przy pomocy technologii HIT. W przypadku optymalnie zwil¿onych
systemów nastêpuje drastyczne obni¿enie interakcji miêdzy sta³ymi sk³adnikami farby,
prowadz¹ce do polepszenia charakterystyki p³ynnoci. Dziêki temu poszerzaj¹ siê
mo¿liwoci recepturowania spoiw, które mog¹ mieæ wy¿sz¹ lepkoæ i zarówno wiêksz¹
zawartoæ ¿ywic jak i byæ recepturowane z ¿ywicami o mocno zró¿nicowanej strukturze
i o wiêkszym ciê¿arze cz¹steczkowym. W rezultacie uzyskujemy farby o wy¿szym poziomie lep-
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koci i jednoczenie z dobr¹ charakterystyk¹ p³ynnoci. Inny efekt to reakcja na wzrost
temperatury mniejszym spadkiem lepkoci, co jest korzystne zarówno pod wzglêdem
technologicznym jak i pod k¹tem obni¿enia tendencji farby do pylenia. Dziêki takiej
charakterystyce farby HIT nadaj¹ siê idealnie do stosowania w systemie bezporednio
z opakowania tubowego do duktora.
Drukownoæ
Wysokojakociowe farby drukarskie musz¹ byæ stabilne podczas ca³ego procesu
produkcyjnego, co oznacza, ¿e ich charakterystyka mo¿e siê zmieniaæ jedynie w w¹skim
zakresie tolerancji mimo licznych oddzia³ywuj¹cych na nie czynników i kontaktu
z najró¿niejszymi materia³ami (wa³kami farbowymi, obci¹gami gumowymi, p³yt¹ offsetow¹
i rodkiem zwil¿aj¹cym). Z ca³¹ pewnoci¹ najwa¿niejszym kryterium jest w tym przypadku
stabilnoæ rodka zwil¿aj¹cego. Zarówno farba jak i rodek zwil¿aj¹cy musz¹ zapewniaæ
bardzo szeroki zakres tolerancji, od czystego wydruku z p³yty do wyst¹pienia wyranych
ladów zwil¿ania, z wszystkimi negatywnymi zjawiskami jak pryskanie, wystêpowanie
farby w zespole wodnym i wyp³ywanie na powierzchniê rodka zwil¿aj¹cego oraz tonowanie
poza zakresem tolerancji. Na podstawie wyników ca³ego szeregu testów,
przeprowadzanych w naszej drukarni z udzia³em aparatury badawczej grapho metronic
opracowalimy receptury farb pod k¹tem optymalnej stabilnoci rodka zwil¿aj¹cego.
Farby HIT podczas dalszej obróbki (postpress)
Jako postpress okrela siê charakterystykê farby, odnosz¹c¹ siê do drukowanego produktu
koñcowego. Jest to zespó³ takich parametrów, jak wsi¹kanie w pod³o¿e, utrwalanie, po³ysk,
odpornoæ na cieranie i zachowanie podczas dalszej obróbki. Arkuszowe farby offsetowe
utrwalaj¹ siê zarówno fizycznie przez wsi¹kanie w pod³o¿e jak i chemicznie przez
sieciowanie oksydacyjne. Podczas utrwalania fizycznego rzadkie rozcieñczalniki (oleje
mineralne) i czêciowo oleje rolinne wsi¹kaj¹ w pod³o¿e. Sk³adniki farby pozostaj¹ce na
powierzchni pod³o¿a drukowego utrwalaj¹ siê bardzo szybko. W trakcie utrwalania
chemicznego nastêpuje sieciowanie sk³adników spoiwa, zwi¹zane z pobieraniem tlenu
atmosferycznego. Ten proces przebiega wzglêdnie wolno ale mo¿na go znacznie
przyspieszyæ, dodaj¹c specjalne suszki. Z niewielkimi wyj¹tkami w arkuszowych farbach
offsetowych dzia³aj¹ oba mechanizmy. Zale¿nie od przeznaczenia przewa¿a jeden lub
drugi mechanizm, wp³ywaj¹c w du¿ej mierze na po³ysk i odpornoæ na cieranie.
W dotychczasowych systemach farbowych obowi¹zywa³y poni¿sze zale¿noci:
systemy szybko wsi¹kaj¹ce w pod³o¿e
- mniejszy po³ysk
- szybsza dalsza obróbka
- mniejsza odpornoæ na obci¹¿enie wydrukowanego produktu koñcowego
systemy wolniej wsi¹kaj¹ce w pod³o¿e
- wiêkszy po³ysk
- wolniejsza dalsza obróbka
- wy¿sza odpornoæ na obci¹¿enie wydrukowanego produktu koñcowego
Po wprowadzeniu technologii HIT do produkcji arkuszowych farb offsetowych znacznie zminimalizowano
ograniczenia odnosz¹ce siê do po³ysku, odpornoci na cieranie i dalszej obróbki. Poni¿ej
krótkie omówienie czynników, które maj¹ na to wp³yw:
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Po³ysk
Po³ysk widoczny dla oceniaj¹cego druk odpowiada tej czêci wiat³a padaj¹cego na
powierzchniê druku, która jest przez tê powierzchniê odbijana. Im g³adsza warstewka
utrwalonej farby, tym wiêkszy po³ysk. Wp³ywa na to zawartoæ sk³adników pozostaj¹cych
na powierzchni pod³o¿a drukowego, nie wsi¹kaj¹cych w pod³o¿e drukowe. Optymalne
zwil¿anie pigmentu w technologii HIT oraz wy¿sza zawartoæ ¿ywic w spoiwie u³atwia
tworzenie g³adszej, jednorodnej warstewki farby na pod³o¿u drukowym.
Odpornoæ na cieranie
G³adka, jednorodna warstewka farby jest podstaw¹ dobrej charakterystyki odpornoci na
cieranie farb produkowanych w technologii HIT. Odpornoæ na cieranie to inaczej
odpornoæ warstewki farby na wp³yw czynników mechanicznych. Która zale¿y od
chemicznego sieciowania spoiwa, podwy¿szonej g³adkoci powierzchni farby przez
zastosowanie wosków, spe³niaj¹cych tak¿e rolê rodka odgradzaj¹cego od czynników
mechanicznych i w du¿ym stopniu od struktury powierzchni suchej warstewki farby na
pod³o¿u drukowym. G³adka powierzchnia, na której nie ma czêciowo zwil¿onych cz¹stek
pigmentu nie tworzy punktów krytycznych podczas tarcia, poniewa¿ cieranie
w najwiêkszym stopniu zachodzi w zwil¿aj¹cej fazie spoiwa, dziêki czemu jest prawie
niewidoczne.
Wzrost poziomu jakociowego ró¿nych systemów farb skalowych
RAPIDA
Przy pomocy technologii HIT zachowano w farbach skalowych RAPIDA dotychczasow¹
charakterystykê szybkiego wi¹zania z pod³o¿em przy jednoczesnym podwy¿szeniu
po³ysku.
REFLECTA
Równie¿ w wypadku farb skalowych HIT REFLECTA uzyskano znacznie lepsz¹
charakterystykê utrwalania i zachowania w warunkach stosu przy jednoczesnym
utrzymaniu dotychczasowej charakterystyki wi¹zania z pod³o¿em jak w dotychczasowych
farbach skalowych ALPHA-ECO i REFLECTA. Osi¹gniêto tak¿e mo¿liwoci szybszego
przekazywania druków do dalszej obróbki. Ponadto uzyskano wzrost po³ysku.
RESISTA
W wypadku farb skalowych HIT RESISTA najwa¿niejszym parametrem jest odpornoæ
na cieranie. Przy niezmienionej dobrej charakterystyce odpornoci na cieranie uzyskano
znaczny wzrost po³ysku, szczególnie widoczny na matowych papierach powlekanych.
Wszystkie serie powy¿szych farb skalowych s¹ naturalnie produkowane w wersjach bez
zawartoci olejów mineralnych przy prawie identycznym profilu parametrów odpornoci.
Zastosowanie w praktyce
Offset arkuszowy mo¿na podzieliæ na dwa podstawowe sektory, ró¿ni¹ce sie od siebie
profilem wymogów jakociowych. Jest to z jednej strony arkuszowy offset akcydensowy,
w którym najwiêksz¹ role odgrywa elastycznoæ odnonie struktury nak³adów, szybka
dalsza obróbka druków i wysoka wydajnoæ a z drugiej strony druk opakowañ, gdzie
szczególn¹ uwagê zwraca siê na neutralnoæ organoleptyczn¹ druków i podatnoæ na
dalsze uszlachetnianie.
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Arkuszowy druk akcydensowy
W tym sektorze arkuszowego druku offsetowego wyró¿nia siê drukowanie na maszynach
S/W, stawiaj¹ce najwiêksze wymogi farbie i najdobitniej demonstruj¹ce jej nowe mo¿liwosci
dziêki technologii Highly Improved Technology. Wyzwania, jakie stoj¹ przed farb¹
drukarsk¹ w tym wypadku mo¿na uj¹æ w dwóch punktach:
 po odwróceniu arkusza nadrukowane farby na pierwszej stronie arkusza stykaj¹ siê
z cylindrami dociskowymi. Mimo tego kontaktu, odbywaj¹cego siê z mocnym t³okiem
druk pierwszej strony nie mo¿e ulec uszkodzeniu a ró¿nice miêdzy pierwsz¹ i drug¹
stron¹ musz¹ byæ mo¿liwie niewielkie,
 farby musz¹ mieæ bardzo dobr¹ charakterystykê zachowania w warunkach stosu,
poniewa¿ w stosie stykaj¹ siê z sob¹ obustronnie wie¿o zadrukowane powierzchnie.
Farby skalowe HIT REFLECTA F 8000 i HIT REFLECTA 8500 spe³niaj¹ optymalnie
technologiczne warunki jednoczesnego druku obustronnego.
Jakie specyficzne parametry farb powoduj¹ tak¹ przydatnoæ do drukowania S/W?
 Farby musz¹ wzglêdnie wolno wi¹zaæ siê z pod³o¿em. Jeli wi¹zanie z pod³o¿em
przebiega zbyt szybko, za szybko ronie ci¹gliwoæ wydrukowanej warstewki farby po
kontakcie farby z papierem. W konsekwencji nastêpuje brudzenie cylindra dociskowego
farb¹ z pierwszej zadrukowanej strony, co jest widoczne na obrazie drukowym. Jest to
równie¿ przyczyna czêstszego mycia maszyny.
 Jednak wolne wi¹zanie z pod³o¿em wp³ywa niekorzystnie na charakterystykê zachowania
druków w warunkach stosu. W tym punkcie dochodzi do g³osu charakterystyczna cecha
farb HIT REFLECTA. Mimo wolnego wi¹zania z pod³o¿em ma ona znacznie lepsz¹
charakterystykê zachowania w warunkach stosu ni¿ dotychczasowe, konwencjonalne
farby skalowe serii REFLECTA F 8000 i ALPHA ECO 6500.
 polepszenie charakterystyki reologicznej a zw³aszcza p³ynnoci oddzia³ywuje bardzo
pozytywnie, tak wiêc brudzenie cylindra dociskowego farb¹ jest bardzo niewielkie.
Dziêki temu mo¿na drukowaæ tymi farbami z du¿ymi szybkociami przy wyd³u¿onych
czasokresach mycia cylindra dociskowego bez obni¿ania jakoci produktu koñcowego.
Sektor druku opakowañ
Farby neutralne organoleptycznie
Drukowanie opakowañ ¿ywnoci stawia szczególne wymogi farbom drukarskim. Farba
nie mo¿e oddzia³ywaæ organoleptycznie na pakowany towar. Aby sprostaæ tym warunkom,
nale¿a³o zastosowaæ limitowanie ca³ego szeregu surowców. Jest zrozumia³e, ¿e w takich
warunkach trudno o uzyskanie po¿¹danych parametrów odpornoci jak po³ysk, w³aciwa
reologia i drukownoæ. Dziêki wprowadzeniu technologii HIT zaistnia³y szersze mo¿liwoci
recepturowania farb o niewielkim zapachu w³asnym, posiadaj¹cych po¿¹dane i niezbêdne
parametry neutralnoci organoleptycznych przy jednoczesnym polepszaniu takich cech,
jak po³ysk, p³ynnoæ i drukownoæ ni¿ mia³o to miejsce w wypadku dotychczasowych,
standardowych farb o niewielkim zapachu w³asnym serii GA.
Farby dodatkowe
W druku opakowañ stosuje siê du¿e iloci farb dodatkowych. Systemy farbowe tego typu
wymagaj¹ doboru specjalnych pigmentów, wysokiej czystoci koloru farby i specjalnych
stê¿eñ pigmentów. Wymogi stawiane tym farbom s¹ z regu³y znacznie wy¿sze ni¿
w wypadku farb skalowych.
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Równie¿ w tym przypadku wprowadzenie do produkcji technologii HIT mia³o pozytywne
skutki, zw³aszcza jeli chodzi o
· intensywnoæ i czystoæ koloru,
· równomiern¹ charakterystykê reologiczn¹, niezale¿n¹ od stê¿enia i typów pigmentów.
III.

HIT Highly Improved Technology w offsecie rolowym

Wstêp
Nastêpnym wa¿nym sektorem offsetu jest offset rolowy. Idea³em dla przemys³u farb
graficznych by³oby pokrywanie ca³ego wachlarza potrzeb offsetu rolowego kilkoma
rodzajami farb. Jest to oczywicie mo¿liwe, pod warunkiem, ¿e charakterystyka farb jest
dostosowana do katalogu wymogów, wynikaj¹cych z najnowszego stanu technicznego
maszyn. Rolowy druk na gor¹co sta³ siê w ci¹gu ostatnich 5 lat powa¿nym konkurentem
wklês³odruku ilustracyjnego w sektorze drukowania wysokonak³adowych czasopism jako
efektywna i wysokowydajna technologia. Najwa¿niejszymi cechami nowoczesnych
offsetowych maszyn rolowych s¹:
· znaczny wzrost produkcji netto dziêki automatyzacji przeci¹gania wstêgi, mocowania
p³yt, technice zdalnego sterowania maszyn¹ ze stanowisk dyspozytorskich,
zautomatyzowaniu procesów mycia p³yt, gum i wa³ków itp.,
· zwiêkszenie szybkoci biegu wstêgi do oko³o 15 m/s, tak¿e w maszynach
32-stronicowych,
· zmieniona geometria zespo³ów farbowych,
· uk³ady ch³odzenia wa³ków i p³yt,
· rodki zwil¿aj¹cych o znacznie obni¿onej zawartoci alkoholu izopropylowego dziêki
nowym dodatkom do rodka zwil¿aj¹cego,
· znacznie szerszy wachlarz pod³o¿y drukowych, od wysokojakociowych papierów
powlekanych z po³yskiem i matowych do papierów gazetowych,
· nowe, tañsze i szybsze systemy p³yt drukowych dziêki zastosowaniu technologii computer to plate (CTP).
Do sukcesu rolowego druku offsetowego na gor¹co przyczyni³y siê tak¿e farby heatsetowe.
Charakterystyka produkcyjna rolowych farb offsetowych generacji HIT
W poprzednich czêciach referatu omówiono now¹ generacjê farb HIT. Przejdmy teraz
do warunków, jakie musi spe³niaæ rolowa farba offsetowa, a mianowicie:
· optymalna charakterystyka drukowania: stabilnoæ uk³adu farba / rodek zwil¿aj¹cy,
· dobry po³ysk,
· szybkie utrwalanie i dobra odpornoæ na cieranie.
Idealna by³aby jedna seria farb do druku na wszystkich gatunkach papieru, od matowego
powlekanego o gramaturze 150 g/m2, LWC, do gazetowego 40 g/m2. Naturalnie taka
seria musia³aby zapewniaæ dobry po³ysk, ostroæ punktu rastrowego, g³adkie aple,
wykluczaæ zrywanie powierzchni papieru, nie brudziæ gum i nie powodowaæ wyp³ywania
farby na powierzchniê rodka zwil¿aj¹cego w ka³amarzu wodnym. Oprócz tego taka seria
powinna siê nadawaæ do druku na mo¿liwie wielu konfiguracjach maszyn wszystkich
producentów, nie przysparzaj¹c ¿adnych k³opotów. Ten warunek jest zrozumia³y, jeli
wemie siê pod uwagê, ¿e doæ czêsto w jednej firmie drukuje siê na ró¿nych maszynach,
najczêciej na 8-, 16- i 32-stronicowych ale tak¿e na 48- i 64-stronicowych. £atwo sobie
wyobraziæ, w jak zró¿nicowanych warunkach pracowa³aby taka seria: przy ró¿nych
obwodach cylindrów i wa³ków, w bezporednich i porednich zespo³ach wodnych itd., itd.
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Optymalne dopasowanie do szybkoci maszyny
Dobra charakterystyka rodka zwil¿aj¹cego
Farby HIT umo¿liwiaj¹ bardzo szybki, czysty wydruk przy standardowym zwil¿aniu.
W wypadku zwiêkszonego podawania wody, np. przy wysokim stopniu krycia pod³o¿a
farb¹, a zw³aszcza w druku na papierach gazetowych nie wystêpuje emulgowanie. Dotyczy
to tak¿e wy¿szych szybkoci lub druku na po³owie wstêgi.
Wyp³ywanie farby na powierzchniê rodka zwil¿aj¹cego w ka³amarzu farbowym
W druku na papierach gazetowych nies³ychanie rzadko wystêpuje wyp³ywanie farby na
powierzchniê rodka zwil¿aj¹cego w ka³amarzu farbowym, bêd¹ce konsekwencj¹
niekontrolowanego wch³aniania wody wzglêdnie na skutek tego niestabilnej reologicznie
farby.
Pylenie, pryskanie
Farby HIT emulguj¹ z wod¹ w sposób kontrolowany, zachowuj¹c swoj¹ charakterystykê
reologiczn¹. Dlatego te¿ nie pryskaj¹ a pylenie jest zredukowane do minimum. Nie da
siê, niestety, ca³kowicie wyeliminowaæ tego negatywnego zjawiska ze wzglêdu na to, ¿e
oprócz wysokich szybkoci maszyn i temperatury istnieje zbyt wiele czynników, które
maj¹ zdecydowany wp³yw na pylenie, np. obwody wa³ków i obci¹gi na nich a tak¿e sk³ad
rodka zwil¿aj¹cego. Ciep³o, powstaj¹ce w szybkobie¿nych maszynach rolowych powoduje
znacznie ni¿sze obni¿anie lepkoci farb HIT ni¿ dotychczas. Stabilniejsza lepkoæ farb
HIT przeciwdzia³a pyleniu i niekontrolowanemu emulgowaniu farb.
Efekt wie¿oci farb w maszynie
Farby HIT d³u¿ej zachowuj¹ efekt wie¿oci w maszynie ni¿ dotychczasowe farby.
Przek³ada siê to pozytywnie na po³ysk. Je¿eli np. w drukowaniu na ch³onnych pod³o¿ach
spoiwo zbyt szybko wsi¹ka w pod³o¿e, to brak go do tworzenia po³ysku na powierzchni
pod³o¿a.
Brudzenie gum
Dziêki zachowywaniu d³u¿ej efektu wie¿oci farb HIT w maszynie zostaje wyeliminowane
brudzenie gum, zarówno w³aciwej dla danej farby jak i kolejnych. Mo¿liwa jest równie¿
wy¿sza poda¿ wody, przeciwdzia³aj¹cej brudzeniu gum, poniewa¿ nie ryzyka
niekontrolowanego emulgowania.
Utrwalanie farb HIT i koñcowy efekt drukowania
Praktyka wykaza³a, ¿e stosuj¹c nowe farby generacji HIT wyeliminowano osadzanie farby
na elementach prowadz¹cych i w z³amywaku przy standardowych temperaturach wstêgi,
zale¿nie od papieru i tunelu susz¹cego, w zakresie od 100°C do 130°C. Dotyczy to równie¿
wysokiego stopnia krycia pod³o¿a drukowego i problematycznych pod³o¿y drukowych
w rodzaju gazetowych papierów S.C. oraz matowych papierów powlekanych. Jest to
niew¹tpliwy przyczynek do wzrostu wydajnoci, bo có¿ z tego, ¿e farba jest w porz¹dku
pod wzglêdem technicznym, je¿eli na skutek brudzenia elementów prowadz¹cych
i z³amywaka trzeba obni¿yæ szybkoæ maszyny. Niskie temperatury wstêgi maj¹ tê zaletê,
¿e po³ysk druku nie obni¿a siê tak mocno na skutek uszorstnienia powierzchni papieru
lub wrêcz puchniêcia w³ókien.
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Dobry po³ysk
Po³ysk uzyskany w druku farbami HIT wzrós³ o oko³o 10% w stosunku do porównywalnych
prac, drukowanych z dotychczasowymi standardami.
Brak obni¿enia po³ysku przy zwiêkszonej poda¿y rodka zwil¿aj¹cego
Druki nie traci³y na po³ysku przy zwiêkszonej poda¿y rodka zwil¿aj¹cego. Nawet je¿eli
wystêpuje zwiêkszona poda¿ rodka zwil¿aj¹cego, to farby HIT nie przyjmuj¹ go
w zwiêkszonym stopniu, dziêki czemu nie nastêpuje utrata po³ysku. Wiadomo, ¿e mocno
zemulgowane farby trac¹ po³ysk.
Stosowanie farb HIT do druku na ró¿nych papierach
Farby HIT testowano miêdzy innymi równolegle na dwóch maszynach. Na jednej
drukowano na papierze LWC, na drugiej na papierze klasy B; w obu wypadkach ze
znakomitym rezultatem. Ewentualne zastosowanie farb serii HIT do druku na papierach
gazetowych zale¿y nie tylko od jakoci papieru gazetowego lecz tak¿e od gumowych
obci¹gów i innych parametrów.
Odpornoæ na cieranie na matowych papierach powlekanych
Odpornoæ farb HIT na cieranie jest polepszona tak¿e na matowych papierach
powlekanych. wiadomie u¿yto s³owa polepszona. Ze wzglêdu na szorstkoæ matowych
papierów powlekanych, w których uszorstnienie dochodzi do g³êbokoci 30 mm. Nie mo¿na
na nich uzyskaæ dobrej odpornoci na cieranie. Sucha warstewka farby o maksymalnej
gruboci 3 mm. nie jest w stanie wype³niæ tej szorstkiej powierzchni, w zwi¹zku z czym
cieranie farby jest nieuniknione. Nawet w offsecie arkuszowym, gdzie stosuje siê farby
utrwalane oksydacyjnie trudno polepszyæ odpornoæ na cieranie na matowych papierach
powlekanych, nawet je¿eli drukuje siê farbami utrwalanymi promieniowaniem UV. W tym
miejscu nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wysoka poda¿ farby na pod³o¿e drukowe, mocniej
wype³niaj¹cej szorstkoci powierzchni papieru jest korzystniejsza dla charakterystyki
odpornoci na cieranie ni¿ obni¿ona poda¿ farb bardziej intensywnych.
Podsumowanie
Dotychczasowe testy w warunkach produkcyjnych wykaza³y, ¿e farby HIT spe³niaj¹
oczekiwania i pok³adane w nich nadzieje. Zachêcamy do indywidualnego przetestowania
naszych farb serii HIT, arkuszowych i rolowych w obecnoci naszych techników.
Takie testy przekonuj¹ bardziej ni¿ referat.
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