ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

УДК 655.3.022.11:655.344:620.18
ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ «УФЛАК—ДРУКОВАНИЙ ВІДБИТОК»
© Р. А. Хохлова, НТУУ «КПІ», Київ, Україна
Разработана и описана физическая модель системы
«УФлак—печатный оттиск».
It is developed and described physical model of the system
«UVvarnish—printing print».
Постановка проблеми
В умовах ринкової конкуренції
українського сьогодення оздобле
на друкована продукція має більше
шансів на успіх. Оздоблення, вико
нуючи функцію захисту від механіч
них пошкоджень, надання оптичних
ефектів для підвищення рекламно
го впливу продукту, забезпечення
подальшої оперативної обробки,
має широкий спектр варіантів: ви
січка, блінтове і конгревне тиснен
ня поліграфічною фольгою та без
неї, друкування металізованими
фарбами, припресування різного
роду полімерних плівок, а також
найрізноманітніші способи лаку
вання. Оцінюючи економічнотех
нологічні параметри, найдешев
шим, найпростішим, самий розпо
всюдженим, масовим та найопера
тивнішим технологічним процесом
оздоблення друкованої продукції
вважається лакування, УФлаками
зокрема. Тому розробка аналітич
них, математичних, фізичних моде
лей системи «УФлак—друкований
відбиток» сприяє подальшому роз
витку теоретичних основ лакуван
ня, встановленню науковообґрун
тованих рекомендацій по вдоско
наленню технологічного процесу.
Аналіз останніх досліджень
Існуючі відомі моделі описують
процеси фотополімеризації лаків,
копіювальних шарів під дією УФ

випромінювання [1—7]; модель
Н. І. Канигіна [8] відображає прохо
дження, заломлення, відбивання,
розсіювання світла в системі «фар
ба—папір». Всі ці наробки опису
ють процеси взаємодії світла з УФ
активним середовищем залежно
від довжини хвилі випромінювання,
складу шарів УФлаків і фарб, ко
піювальних шарів, потужності дже
рела опромінювання, його відстані
від відбитка, однак лише частково
їх можна застосувати до опису мо
делі «УФлак—друкований відби
ток».
Мета роботи
Розробка фізичної моделі сис
теми «УФлак—друкований відби
ток» для подальшого розвитку тео
ретичних основ лакування та вста
новлення науковообґрунтованих
рекомендацій по вдосконаленню
технологічного процесу нанесення
лаку.
Результати проведених
досліджень
Прийнята фізична модель вза
ємодії лакового шару на друкова
ному відбитку з енергетичними по
токами Е1, Е2, Е3 схематично наве
дена на рис.
Світловий енергетичний потік
діє на лаковий шар друкованого
відбитка, частково відбиваючись
від поверхні, заломлюючись у ша
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Фізична модель системи «УФлак—друкований відбиток»: 1 — шар лаку,
товщиною
; 2 — шар фарби, товщиною
; 3 — папір;
Е1, Е2, Е3 — енергетичні потоки; х — товщина певного шару у системі

рах, розсіюючись, проходячи в глиб
системи. Відбите і розсіяне папе
ром світло частково поглинається
шаром фарби. Уявімо шар фарби
як дискретне зображення з певною
роздільною здатністю, яка відпові
дає кроку растра
, де L — лініату
ра растра.
Тоді за рахунок поглинання і
розсіювання світла папером, лако
вим шаром і фарбою, шар якої прий
нято не суцільним, а дискретним
хід променів буде описуватися рів
нянням згідно закону Френеля [9].
Промені зміщуються, проходячи
через шари лаку. Товщина шару
лаку пов’язана з ходом променів
такою залежністю [9]:

,

(1)

де
— товщина шару лаку на
відбитку;
— крок растра L;
n — показник заломлення лакового
покриття; α — кут падіння світлово
го потоку.
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Відповідно визначимо на під
ставі закону БугераЛамберта та з
врахуванням взаємозв’язку оптич
них характеристик лакового, фар
бового шару і паперу, потоки вип
ромінювання, які виникають в ре
зультаті направленого енергетич
ного потоку Е1, Е2, Е3 [10]:
, (2)

,

(3)

, (4)

де Е1, Е2, Е3 — енергетичні пото
ки, направлені на лакований відби
ток під кутом α; Елак+фар. — енерге
тичні потоки, що створюються в се
редині шарів лаку та фарби; Епапір
— енергетичні потоки, що створю
ються в середині шару паперу; τлак,
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τпапір, τфар. — відповідно пропускна
здатність шарів лаку, паперу, фар
би; Rлак, Rпапір, Rфар. — відповідно
відбивна здатність шарів лаку, па
перу, фарби.
На підставі формули Гуревича
КубелкиМунка [11] можна встано
вити аналітичний вираз взаємо
зв’язку поглинання, розсіювання,
відбивання світлових енергетичних
потоків у системі «УФлак—друко
ваний відбиток»:
,

(5)

,

(6)

,

(8)
де kлак, kпапір, kфар. — відповідно
поглинальна здатність лаку, паперу,
фарби; σлак, σпапір, σфар. — відпо
відно розсіювальна здатність лаку,
паперу, фарби.
Аналітичний вираз (8) показує
суть внесення колірних спотворень
лаковим шаром, підтверджує отри
мані результати проведених експе
риментальних досліджень впливу
лакового покриття на колірні харак
теристики відбитків й дає підстави
твердити про доцільність введення
поправки до коефіцієнту світлороз
сіювання ЮлаНілсена в функцію
ШеберстоваМюрреяДевіса [8] для
лакованих відбитків.

(7)

де lлак, lпапір, lфар. — товщина
шарів відповідно лаку, паперу,
фарби.
Вираз (7) показує розсіювальну
здатність паперу як по відношенню
до шару лаку, так і до фарби.
З урахуванням поглинальної і
розсіювальної здатності в папері,
лаковому, фарбовому шарі для
всієї системи «УФлак—друкова
ний відбиток» у визначеному пев
ному шару товщиною х буде [10]:

Висновки
1. Розроблено фізичну модель
взаємодії лакового шару з енерге
тичними потоками, що діють на
нього у системі «УФлак—друкова
ний відбиток».
2. Описано енергетичні потоки,
що взаємодіють з шарами системи.
3. Встановлено аналітичний ви
раз взаємозв’язку поглинання, роз
сіювання, відбивання енергетичних
потоків у розробленій моделі.
4. Аналітично обґрунтовано суть
внесення колірних спотворень від
битка лаковим шаром.
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