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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПЛІВОК 
НА ОСНОВІ ЛАКІВ УФ-ЗАТВЕРДІННЯ 

Досліджуються умови сушіння лакового покриття, нанесеного на поверхню різних сор-
тів паперу: вплив шорсткості та вбирної здатності поверхонь матеріалів, що лакуються, на 
режими їх формування. 

In article are revised conditions of drying of lacquer cover applied on surface of different sorts 
of paper; influence of seediness and absorbency of materials surface to be lacquered on process of 
their formation. 

Ушляхетнення поліграфічної продукції за допомогою лаків УФ-затвердіння й завдяки 
проведенню нових досліджень використовуваних матеріалів [1-3, 8, 9], постійному удоскона-
ленню спеціального обладнання для нанесення лакових композицій [7, 10] та усуненню деяких 
недоліків цієї технології [6] набуває все ширшого розповсюдження. 

Лакуються відбитки, отримані на різних матеріалах, які різняться поверхневими власти-
востями, хоча з цього приводу існують чіткі рекомендації спеціалістів [4]. Шорсткість і вбирна 
здатність поверхонь матеріалів, що підлягають лакуванню, впливають не тільки на споживчі 
властивості отриманих плівок, але й на режими їх формування. Тому дослідження умов сушін-
ня (полімеризації) лакового покриття на поверхні паперу різних сортів і є метою даної роботи. 

При проведенні експериментів використовували лакову композицію UV-R-Glanzlack, 
яку валковим способом наносили на етикетковий папір (80 г/'м2), взірці крейдованих паперів 
(115, 120, 170, 250 г/м2) і картон «Arktika» (300 г/м"). Висушування (полімеризація) шарів лаку 
відбувалося під дією лампи ДРТИ-3000-1. Інтенсивність опромінення визначали дозиметром 
ДАУ-81, а ступінь затвердіння покрить - згідно з відомою методикою [5]. 

Процес лакування передбачав певні обмеження відносно марок паперу, використовува-
ного для задруковування й наступного лакування. Одним із технологічних параметрів, які ви-
значають друкарські властивості паперу, є придатність до лакування, що, у свою чергу, 
зумовлено вбирною здатністю та гладкістю паперу. На рисунку наведено результати дослі-
джень процесу затвердіння лаку UV-R-Glanzlack (85-614464-7) за певних умов плівкоутворення 
на папері різних .марок. 

Аналіз отриманих результатів показав, що підбір відповідних марок паперу та картону 
для УФ-лакування є більш складним, ніж при застосуванні масляних чи дисперсних лаків. Це 
пов'язано з тим, що ці лаки мають різний рівень рН, окрім того, УФ-опромінення безпосеред-
ньо впливає на п а п і р - у деяких випадках спостерігається пожовтіння поверхні. УФ-лаки відно-
сно неглибоко проникають у папір, тому немає сенсу лакувати ними папери без покриття, для 
вирівнювання пористої поверхні яких потрібна додаткова кількість лаку. Чим вища гладкість і 
нижча вбирна здатність паперів та картону, що лакуються, тим швидше відбувається процес 
полімеризації лакового покриття. А це означає, що для затвердіння лаку, котрий дифундує в 
поверхневий шар, який для вищевказаних матеріалів є мінімальним, потрібно більше часу. 



Рис. 1. Залежність ступеня затвердіння лакового покриття 
від тривалості сушіння (при інтенсивності опромінення 

залаковуваної поверхні 9,6 Вт/см2): 
1 - етикетковий папір; 2 - крейдований папір (115 г/м2); 

З - крейдований папір (120 г/м2); 4 - крейдований папір (170 г/м2); 
5 - крейдований папір (250 г/м2); 6 - картон «Агкііка» 

Таким чином, підбір паперу та картону під УФ-лак є складним завданням та вимагає 
спеціальних досліджень - як самого паперу та картону, так і лаків та фарб і технології їх нане-
сення. Із зростанням щільності паперу, за результатами дослідів, спостерігається прискорення 
процесу полімеризації лакового покриття. Для лакування УФ-лаками найдоцільніше викорис-
товувати папір і картон щільністю 80-500 г/м2. 
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