Informacja techniczna
Sadza, ochra, umbra i cynober
Historia farby drukarskiej
Otacza nas œwiat druku, co dzieñ czytamy gazety, czasopisma, ksi¹¿ki, p³acimy banknotami,
kasujemy bilety, pijemy napoje, zdejmujemy opakowania z ró¿nych produktów. I nie zawsze
zdajemy sobie sprawê, ¿e do wydrukowania wszystkich tych rzeczy potrzebna jest farba drukarska.
Ju¿ cz³owiek pierwotny, poza instynktem polowania i zbierania wykazywa³ potrzebê zatrzymania
i zapisania tego co zobaczy³ i prze¿y³.
W czasach prehistorycznych ludzie ryli obrazy w kamieniu lub te¿ malowali je na œcianach swoich
jaskiñ - potrzebowali wiêc pewnego rodzaju farb. I choæ ju¿ wtedy powstawa³y one z substancji
barwi¹cych i spoiwa, to do prawdziwej farby droga by³a jeszcze daleka.
W III wieku p.n.e. Chiñczycy wynaleŸli papier i ten fakt by³ krokiem milowym w rozwoju ludzkoœci.
Do jego zapisywania niezbêdne by³y oczywiœcie równie¿ farby. By³ to wtedy raczej rodzaj p³ynnego
tuszu, do produkcji którego u¿ywano sadzy lampowej jako barwid³a oraz klejów zwierzêcych
i roœlinnych jako spoiwa.
Tuszy w tej formie u¿ywano a¿ do XV wieku, do
czasu, kiedy w Europie zaczêto stosowaæ drzeworyt, technikê, która rozpoczê³a historiê wspó³czesnego drukarstwa, a jednoczeœnie wymusi³a prze³om równie¿ w technologii produkcji farb. W przeciwieñstwie do tuszy, farby nie mog³y byæ zbyt p³ynne,
aby umo¿liwiæ czyste przenoszenie z formy drukowej
i nie przesi¹kaæ przez papier. W tych czasach
stosowano do wytwarzania farb dwóch surowców,
które s¹ nieodzowne równie¿ we wspó³czesnej
produkcji – sadzy, pozyskiwanej przez spalanie
³uczywa i œwiec woskowych jako barwid³a oraz
pokostu oleju lnianego jako spoiwa.
Z takich farb korzysta³ zapewne Gutenberg, który po wynalezieniu ok. 1440 systemu ruchomych
czcionek, zapocz¹tkowa³ nowy etap rozwoju sztuki
drukarskiej. Z pewnoœci¹ takiej farby u¿ywano te¿
w najstarszej polskiej drukarni powsta³ej w Krakowie
w 1473 roku.
Drukowano wówczas g³ównie farb¹ czarn¹, wkrótce
jednak pojawi³o siê zapotrzebowanie tak¿e na farby
kolorowe. Pocz¹tkowo by³y to g³ównie farby tzw.
ziemne: ochra, umbra i cynober, potem jednak
wprowadzono do ich produkcji barwniki pochodzenia
roœlinnego (np. kraplak) i zwierzêcego (purpurê
i karmin).
Najwiêcej trudnoœci przysparza³o ówczesnym
mistrzom sztuki drukarskiej wyprodukowanie
w³aœciwego spoiwa, od którego przecie¿ zale¿a³a
i zale¿y do dnia dzisiejszego, jakoœæ druku. Ca³y
proces produkcji farby wygl¹da³ mniej wiêcej tak: w
du¿ym kotle rozgrzewano olej lniany i dodawano
trochê rdzy w celu przyspieszenia schniêcia.
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Jak tylko olej zagotowa³ siê moczono w nim kawa³ki
chleba, co skutecznie usuwa³o nadmiar wodnych
i t³uszczowych sk³adników, a jednoczeœnie zagêszcza³o
roztwór. Chleb, zmieniaj¹c swoje zabarwienie, spe³nia³
tak¿e rolê indykatora w³aœciwej temperatury rozgrzanego
oleju, po czym.... by³ zjadany przez ludzi zatrudnionych
przy gotowaniu. W ten sposób przygotowany pokost
mieszano w ma³ych pojemnikach z sadz¹, przy czym
wiadomo, im wiêksza by³a zawartoœæ sadzy, tym farba
by³a gêœciejsza.
Farbê nanoszono na czcionki za pomoc¹ specjalnych
poduszek drukarskich, które musia³y byæ niezwykle
starannie wykonane, aby zapewniæ równomierne
pokrycie wszystkich czcionek. Rêczne nanoszenie farby
by³o jednak bardzo czasoch³onne i dopiero wynalezienie
przez Königa w roku 1811 maszyny cylindrycznej
stworzy³o mo¿liwoœæ szybszego drukowania wiêkszych
nak³adów. Spowodowa³o to równie¿ zwiêkszone
zapotrzebowanie na farby i uruchomienie ich produkcji
na skalê przemys³ow¹.
Paleta stosowanych w tych czasach surowców by³a niewielka. Dopiero, kiedy ok. 100 lat temu
wprowadzono barwniki pochodzenia zwierzêcego, nast¹pi³ ogromny prze³om w mo¿liwoœciach
technologicznych produkcji farb. Powszechne stosowanie druku barwnego i odtwarzania
orygina³ów w wielu technikach druku umo¿liwi³ tak¿e jednoczesny rozkwit fotomechanicznych
i fotochemicznych metod powielania.
Najwiêkszy wp³yw na postêp w produkcji farb mia³ jednak w tych czasach rozwój sektora
gazetowego. Protoplast¹ w³aœciwych gazet drukowanych by³y „Acta diurna” z XII wieku, ukazuj¹ce
siê w Niemczech i W³oszech, by³y to jednak wiadomoœci przepisywane rêcznie. Z wiadomych
wzglêdów nie mog³y siê
one
upowsze-chniæ
i dopiero gazety drukowane zapocz¹tkowa³y
rozwój prasy. Najstarsz¹
niemieck¹ gazet¹ by³a
„ O r d i n a r i
Reichspostzeitung”,
powstaj¹ca w Konstancji
i tygodnik „Relation”
wydawany w Strasburgu
w 1609 roku. W Polsce
dzieje prasy rozpoczê³a
w 1661 roku gazeta
„Merkuriusz
Polski
Ordynaryjny”, drukowana
przez oficynê Jana
Aleksandra Gorczyna,
której 41 numerów
ukaza³o siê w nak³adzie
100-250 egzemplarzy.
Wytwarzanie farb sta³o
siê niezale¿n¹ ga³êzi¹ przemys³u. W dawnych czasach, kiedy farba sk³ada³a siê tylko z sadzy
lampowej i oleju lnianego tajemnicê jej wytwarzania i stosowania posiada³a zazwyczaj jedna
osoba, mistrz sztuki drukarskiej – to on sam osobiœcie j¹ przygotowywa³, a potem u¿ywa³.
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Wspó³czesna fabryka farb skupia natomiast fachowców z ró¿nych bran¿. To nie tylko technicy
wtajemniczeni w proces drukowania i reprodukcji, ale tak¿e konstruktorzy maszyn drukuj¹cych,
papiernicy, chemicy, fizycy. Istnienie bran¿y jest dziœ nie do pomyœlenia bez tych wszystkich
ludzi, poniewa¿ znajomoœæ poszczególnych sektorów ma ogromny wk³ad w rozwój technologii
i nowoczesnej produkcji farb.
Trzy najwa¿niejsze sk³adniki nowoczesnej farby – pigmenty, spoiwo i dodatki, podlega³y w ostatnich
latach takiemu samemu gwa³townemu rozwojowi jak ca³a bran¿a, co spowodowa³o, ¿e dostawcy
surowców zaczêli dostosowywaæ swoje produkty do indywidualnych ¿yczeñ producentów farb.
Najwa¿niejsze znaczenie w dzisiejszej produkcji odgrywaj¹ surowce syntetyczne wytwarzane
na drodze czysto chemicznych reakcji. Na przyk³ad pigmenty mog¹ byæ modyfikowane ju¿ na
etapie wytwarzania i charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ barw¹ oraz odpornoœciami np. na œwiat³o,
co producentom farb u³atwia osi¹ganie coraz wy¿szej jakoœci produktów.
Jak widaæ farba towarzyszy³a ludziom w codziennym ¿yciu ju¿ od zarania dziejów, ewoluowa³a
wraz z rozwojem techniki i przeby³a bardzo d³uga drogê, aby sprostaæ rosn¹cym wymaganiom
wspó³czesnego odbiorcy, a najstarsza fabryka farb drukarskich, jak¹ jest Michael Huber obchodzi
w³aœnie 237-lecie swojego istnienia.
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