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Изложено результаты экспериментальных исследований влияния
увлажняющего раствора на поглощающую способность и проч8
ность на роздир нитей популярных в Украине марок трикотажных
увлажняющих чехлов.
The results of experimental researches of influencing of moistening
solution are expounded on suctive ability and durability of threads
of popular in the Ukraine marks of knitting moistening covers.
Постановка проблеми
Офсетний плоский друк зі зво
ложенням друкарським форм сьо
годні практично не має конкурентів
у виробництві газет, масових ілюст
рованих журналів, рекламної та
етикеткової продукції. Його техніч
ний стан характеризуються інтен
сифікацією технологічних процесів
та широким застосуванням вітчиз
няних та імпортних витратних ма
теріалів, споживчі параметри яких
забезпечують продукування висо
коякісної видавничої та пакувальної
продукції. Отже, вивчення ринку
витратних матеріалів, дослідження
їх технічних властивостей та взає
модії з технологічними розчинами
є актуальним і перспективним зав
данням. Зокрема, важливим й сьо
годні залишається вибір трикотаж
них чохлів для класичних систем
зволоження друкарських форм у
офсетному плоскому друці.
Аналіз останніх досліджень
Аналіз патентної та науковотех
нічної інформації [1] підтвердив тен
денції стабільного динамічного роз
витку і вдосконалення конструкцій і
матеріалів систем зволоження. Прак
тично невпинно і паралельно здійс

нюється пошук і розроблення нових
конструкцій зволожувальних апа
ратів, валиків і матеріалів для них
[2—9]. Дослідження організаційних
та технологічних аспектів ринку ви
тратних матеріалів [10, 11], дають
підстави твердити про поширення
друкарського обладнання саме з
класичною конструкцією зволожу
вального апарату, у яких для нане
сення зволожувального розчину
(ЗР) на друкарську форму застосо
вуються тканинні чохли.
Парк друкарського обладнання
з відповідними конструкційними
елементами, які вимагають сьогод
ні технічного обслуговування, зумов
люють постійний попит на такі вит
ратні матеріали. Трикотажні чохли
повинні мати високу капілярність і
швидке всотування вологи; здат
ність сприймати і віддавати вологу
рівномірно всією поверхнею; олео
фобність; рівномірність структури і
товщини; невелику деформацію піс
ля висихання; стійкість до слабокис
лих та слаболужних розчинів і до мо
крого стирання. Однак, матеріали
трикотажних чохлів з бавовняних
або полімерних ниток різняться зно
состійкістю, ступенем забруднення
під час експлуатації та технологічни
ми процесами підготовки до роботи.
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Результати проведених
досліджень
Для вивчення технічних власти
востей було обрано популярні в Ук
раїні марки трикотажних чохлів віт
чизняного виробника — Українсь
кого науководослідного інституту

полімерних і штучних волокон (Укр
НДІПВ, м. Київ), зарубіжних — фірм
Frithjof Tutzschke та Wattex (Німеч
чина). Реагентом слугував концен
трат ЗР Acidin D виробництва Druc
kerei Service (Німеччина), який роз
водили водою у пропорції 1:10.
Ступінь всотування ЗР оцінюва
ли за методикою водопоглинання
за Коббом [13]. Ступінь та кінетика
насичення чохлів розчином харак
теризує їх поведінку в процесі дру
кування: забезпечення рівномірно
го або нестабільного зволоження
проміжних елементів (ПрЕ).
Всотування ЗР встановлювали в
грамах на 1 м2 площі (г/м2) за 45 с
контакту поверхні чохла розміром
60х60 мм зі 100 мл ЗР, а кінетику
поглинання ЗР визначали за збіль
шенням ваги зразків через кожні 45 с
до повного насичення вологою аж
поки не зменшувалася максималь
на вага зразка. Зрівноважене по
глинання ЗР характеризувала мак
симальна вага зразка. Статистичну
обробку даних проводили за п’ять
ма паралельними дослідами.
Як видно з рис. 1, поглинання ЗР
чохлами суттєво різниться. Най
менше у зразків ZG—KS, найбільше
у Red Mol, Z—RS та УкрНДІПВ, се

Рис. 1. Поглинання ЗР за Коббом
досліджуваних чохлів: 1 — EL—Z;
2 — ZKS; 3 — Z—RS; 4 — P; 5 — EL—P;
6 — ZL—204; 7 — PNG; 8 — PL;
9 — ZG—KS; 10 — Red Mol;
11 — УкрНДІПВ

Рис. 2. Зрівноважене поглинання ЗР
досліджуваних чохлів: 1 — EL—Z;
2 — ZKS; 3 — Z—RS; 4 — P; 5 — EL—P;
6 — ZL—204; 7 — PNG; 8 — PL;
9 — ZG—KS; 10 — Red Mol;
11 — УкрНДІПВ

Вже з 70х років за державними
стандартами для чохлів застосову
вали бавовняну фланель (ГОСТ
10006179) та трикотажні чохли
(ОСТ 1712471, ТУ 1756373). Ві
домі результати експерименталь
них досліджень зволожувальних
валиків із суцільним поліефірурета
новим покриттям [12].
Проте, і сьогодні практично від
сутні відомості про взаємодію су
часного асортименту чохлів зі ЗР,
про зміну їх всотувальних і міцност
них характеристик в процесі екс
плуатації, а це є важливим показни
ком забезпечення стабільного про
цесу друкування.
Мета дослідження
Метою даної роботи було експе
риментальне дослідження впливу
ЗР на міцність і всотувальні власти
вості поширених в Україні марок
трикотажних чохлів.
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редні значення у EL—P та ZL—204.
Проте зрівноважене поглинання ЗР
має більш рівномірні значення. Так,
як видно з рис. 2, найбільшу вели
чину мають зразки чохлів EL—P та
ZL—204, далі ідуть УкрНДІПВ, EL—Z,
Red Mol, найменшу — ZKS.
Найбільш важливими, на нашу
думку, є експериментальні дані кіне
тики поглинання ЗР до зрівноваже
ного стану (рис. 3). Так, найбільш
екстремальні криві характеризують
поглинання ЗР чохлами Z—RS; Red
Mol; УкрНДІПВ; ZL—204; EL—P
(див. рис. 3, криві 1, 2, 3, 4, 5).
Стрімке поглинання ЗР свідчить
про короткий період припрацюван
ня чохла і встановлення балансу
зволоження ПрЕ. Слід підкреслити
однаковий характер кінетики по
глинання як популярних вітчизня
них, так і імпортних зразків чохлів
(див. рис. 3, криві 2, 3). Це підтвер
джує конкурентну спроможність
вітчизняного виробництва витрат
них матеріалів для офсетного плос
кого друку.
За характером кінетики та дося
гнення зрівноваженого поглинання
ЗР побудовано технічний ряд якості
чохлів:
Z—RS > Red Mol > УкрНДІПВ >
> ZL—204 > EL—P > P > EL—Z > PL >
> ZKS > ZG—KS > PNG.
Важливою характеристикою зно
состійкості чохлів є міцність ниток,
з яких вони сплетені, як сухих, так і
підданих обробці у ЗР. Для цього
застосовано методику стійкості до
роздиру паперу [14]. Ця методика
забезпечує випробування різно
манітних ниток як бавовняних, віс
козних, поліамідних, так і їх ком
плектації, імітуючи прядиво чохла.
На рис. 4 наведено результати
визначення міцності на роздир ни
ток, з яких сплетено чохли УкрНДІПВ
та Red Mol. Слід відзначити, що за

Рис. 3. Кінетика поглинання ЗР чохла
ми: 1 — Z—RS; 2 — Red Mol;
3 — УкрНДІПВ; 4 — ZL—204; 5 — EL—
P; 6 — P; 7 — EL—Z; 8 — ZG—KS;
9 — PL; 10 — ZKS; 11 — PNG

Рис. 4. Міцність ниток

композиційним складом волокна,
кількістю ниток та формою петель
ці чохли різняться. Як видно, вітчиз
няні нитки поступаються міцністю в
сухому стані у порівнянні з Red Mol
(див. рис. 4). Але цікавим є вплив
ЗР і часу витримки в ньому на зміни
міцності. Так, міцність ниток УкрНДІПВ,
основою яких є бавовняні волокна,
дещо падає, але зі збільшенням ча
су витримки міцність зростає навіть
перевищуючи первинні значення,
найвірогідніше через особливості
всотування слабокислого середо
вища. Для Red Mol міцність за не
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тривалої витримки значно падає, а
з часом практично не змінюється.
Така поведінка волокнистих ма
теріалів зумовлена їх композицій
ним складом. Разом з цим, вста
новлені результати дають підстави
прогнозувати поведінку чохлів у
процесі експлуатації, а саме забез
печення технологічно необхідного
рівномірного зволоження ПрЕ. На
приклад, зміцнення ниток при три
валій взаємодії ЗР з чохлами Укр
НДІПВ може сприяти тривалій стій
кості петель та уникненню висоту
вання волокна, а це забезпечить
нормалізацію балансу зволоження
та зменшення забруднення повер
хні ПрЕ. Натомість, для чохлів Red
Mol очікуваним є збільшення їх
пластичності, що забезпечує щіль
не притискання оболонки як до ва
лика, так і до друкарської форми.

Висновки
1. Визначено технологічні пара
метри зволожувальних чохлів — пог
линання ЗР та міцність ниток, витри
маних в ЗР, на роздир, — за якими мож
на прогнозувати їх друкарськотехніч
ні властивості в процесі експлуатації.
2. За ступенем та кінетикою по
глинання ЗР та міцністю трикотажні
чохли УкрНДІПВ вітчизняного ви
робництва не поступаються попу
лярним імпортним маркам, про що
свідчить побудований нами ступе
невий ряд технічних властивостей
матеріалів трикотажних чохлів від
найбільшого: Z—RS > Red Mol >
> УкрНДІПВ > ZL—204 > EL—P > P >
> EL—Z > PL > ZKS > ZG—KS > PNG.
3. Встановлено доцільність порів
няльних випробувань в лаборатор
них умовах сучасного асортименту
трикотажних зволожувальних чох
лів для раціонального їх застосуван
ня у виробництві.
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