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Проведена систематизация методов интенсификации
закрепления УФлаков на разных оттисках и сушарках.
Systematization of methods of intensification of the UVvarnish fixing
is conducted on different imprints and dryers.
Постановка проблеми
Лакування — найбільш розпов
сюджений метод опорядження дру
кованої продукції, тому його інфра
структура пропонує широкий спектр
УФлаків, пристроїв та способів їх
нанесення і механізмів закріплен
ня. В умовах розмаїття матеріалів,
фарб та способів одержання від
битків для лакування, актуальною є
систематизація не тільки самих ла
ків, а й технологій їх нанесення, су
шіння і методів інтенсифікації закрі
плення лакового покриття з метою
підвищення продуктивності праці
та стабілізації якості утворення ла
кової плівки без порушення струк
тури та кольору відбитків. Крім то
го, взаємозв’язок механізмів закріп
лення різних лаків на конкретному
відбитку, типів сушарок, з опти
мально підібраним та відкоригова
ним технологічним процесом, є ак
туальною умовою ефективності ла
кування.
Аналіз останніх досліджень
Окремі проблеми технологій на
несення та конкретні методи інтен
сифікації закріплення лаків на від
битках вирішуються у наукових ро
ботах [1—7].
Скорочення часу фотополімери
зації УФлаків досягається завдяки

введенню до їх складу спеціальних
фотоініціаторів [1]. Прискоренню
тверднення УФлаків в інертних га
зах присвячено роботу [2]. У робо
тах [3—7] оцінено взаємовплив
складу лаків на час закріплення та
якість лакованих відбитків з вико
ристанням УФсушарок. Проте на
уково обґрунтована систематиза
ція та класифікація методів інтен
сифікації закріплення УФлаків на
відбитках поки що відсутні.
Мета роботи
Метою роботи були розроблен
ня класифікації технологій закріп
лення лакового покриття та систе
матизація методів інтенсифікації
закріплення різних УФлаків на різ
ного роду поліграфічних відбитках.
Виклад результатів
проведеного дослідження
Класифікацію технологій та ме
тодів інтенсифікації закріплення
лакового покриття на відбитках
представлено на рисунку.
При використанні дисперсійних
лаків як праймерів під УФлак ін
тенсифікація закріплення їх за фі
зичним всотувальновипаровуваль
ним механізмом та тривалість про
цесу і якість лакової плівки зале
жать від хімічних властивостей плів
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коутворювача та всотувальної зда
тності матеріалів, що лакуються.
Прискорення закріплення лаку на
відбитках відбувається з викорис
танням потужних теплових прист
роїв. Для утворення стабільної ла
кованої поверхні на відбитку вико
ристовують конвективні сушарки з
гарячим повітрям, плазмою або
інфрачервоним (ІЧ) випромінюва
чем, який за родом джерела енергії
може бути електричним чи газо
вим. Електричні випромінювачі за
безпечують просте й точне регулю
вання режиму нагріву, вони еколо
гічно чисті й прості в обслугову
ванні. Газовий нагрів, як і сушіння у
плазмі, вимагає значних витрат на
обслуговування складних комуні
кацій.
Застосування інтенсифікації за
кріплення дисперсійних лаків шля
хом заміни чи коригування кількості
компонентів, зокрема розчинників,
також дозволяє прискорити та оп
тимізувати процес випаровування.
Закріплення лаків ультрафіоле
тового тверднення (УФлаків) від
бувається під дією ультрафіолето
вого опромінення завдяки наяв
ності фотоініціаторів за хімічними
реакціями фотополімеризації. До
методів інтенсифікації закріплення
УФлаків можна віднести застосу
вання більш коротких довжин хвиль
спектра УФопромінення в межах
100—350 нм з використанням під
бору сукупності фотоініціаторів, ко
жен з яких працюватиме в певній
довжині хвиль спектра, розширюю
чи таким чином діапазон активності
УФлаків.
Крім того, неабияке значення
для інтенсифікації закріплення ла
ків має геометрична форма реф
лекторів в УФсушарках. Можливи
ми є сферичні, еліптичні та парабо
лічні рефлектори. Найбільш ефек
тивним є використання еліптичної
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форми рефлекторів з дихроїчним
покриттям — світлофільтром, який
поглинає хвилі інфрачервоної та
видимої зони спектра, відбиваючи
тільки ультрафіолетові хвилі, й тим
самим значно знижує ризик темпе
ратурного перегріву лакового ша
ру, що значно поліпшує якість про
цесу лакування. Додатково УФ
лампи можуть оснащуватися водя
ними та повітряними системами
охолодження.
Широким стало використання в
УФсушарках «холодних» електро
дів — низькорозрядних газів. Їх
значними перевагами є вища по
тужність, ніж у газових лампах, та
енергозберігання.
Новітнім методом інтенсифікації
закріплення УФлаків на відбитках
є технологія InertUV, яка викорис
товує азот для коригування інтен
сивності і спектрального розподілу
світлового потоку УФопромінення,
що збільшує швидкість друку при
лакуванні «в лінію». Завдяки вико
ристанню азотних камер, що вста
новлюються в УФсушарках, ефек
тивно понижується потужність вип
ромінювача, і тим самим змен
шується кількість тепла. Як відомо,
саме висока температура над лако
вим шаром сприяє утворенню «це
люліту» на відлакованих відбитках,
знижуючи тим самим якість лаку
вання.
Варто звернути увагу і на метод
інтенсифікації закріплення лаків
потоком електронів. Завдяки біль
шій енергії струменя електронів ла
ки, не містячи фотоініціаторів, по
лімеризуються, утворюючи сухий
твердий шар з хімічно нейтральною
поверхнею. Струмінь електронів
має більшу енергію, ніж ультрафіо
летове опромінення, отже, може
глибше проникати у рідкий лаковий
шар на відбитку й ефективніше йо
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го полімеризувати, не викликаючи
змін у температурному режимі по
вітря над поверхнею відбитка. Від
лакований багатофарбовий відби
ток набуває більшої яскравості і на
сиченості незалежно від того, чи то
глянцеве, чи то матоване лакуван
ня.
Висновки
1. Проведений аналіз наукових
робіт і публікацій дає підстави твер

дити про перспективи розвитку
технологій лакування й свідчить
про постійне вдосконалення мето
дів інтенсифікації закріплення УФ
лаків.
2. Розроблено чотирирівневу
класифікацію, що систематизує
механізми закріплення лакового
покриття, типи сушарок, матеріа
ли, що лакуються, та методи інтен
сифікації закріплення лакових по
криттів на відбитках.
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