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АНАЛІЗ МЕТОДІВ СУШІННЯ ВІДБИТКІВ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКРІПЛЕННЯ 
КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ КОНВЕКЦІЙНОГО НАГРІВУ 

Проаналізовано методи сушіння відбитків і розроблену структурну модель пристрою 
для інтенсифікації закріплення контрастної речовини. 

The analysis of methods of drying of imprints is conducted and developed the structural model 
of device for intensification of fixing of contrasting matter. 



Розширення сфери застосування струминного друку спричинило підвищення вимог до 
якості відбитків і зростання продуктивності роботи плотера. Тут суттєве значення має процес 
сушіння відбитків перед ламінуванням або транспортуванням для наступного оброблення. 
Адже висихання відбитків призводить у цілому до зниження продуктивності роботи системи, а 
відповідно - до простоїв обладнання й втрати нових замовлень. Тому, на наш погляд, актуаль-
ним є розв'язання цих проблем для подальшої ефективної роботи системи [5]. 

Аналіз публікацій щодо цієї проблеми показує відсутність систематизованих теоретич-
них та експериментальних досліджень. Цілий ряд статей має науково-популярний і рекламний 
характер. Тому є необхідним розроблення ефективної технологічної схеми й пристрою для ін-
тенсифікації закріплення контрастної речовини та впровадження його у виробництво [3]. 

З огляду на вищесказане ця стаття присвячена аналізу методів сушіння відбитків та удо-
сконаленню сушильних пристроїв для закріплення контрастної речовини методом конвекційно-
го нагріву. 

У технологіях друкування існують різні методи сушіння відбитків. їх вибір залежить від 
технології виготовлення видання, його призначення, а також від економічної доцільності дано-
го методу висушування в конкретних виробничих умовах. Основні з них такі: 

1. Сушіння відбитків нагрітим повітрям (конвекційне сушіння), при якому тепло переда-
ється відбитку від повітря шляхом безпосереднього або періодичного стикання. При сушінні 
нагрітим повітрям температура, вологість і швидкість руху повітря можуть бути різними і ви-
биратися виходячи з технологічних і економічних міркувань. Ці три величини є основними для 
характеристики режиму сушіння відбитків. Повітря одночасно є тепло- і вологоносієм. Цей ме-
тод сушіння в поліграфії знайшов найбільше застосування завдяки простоті конструкції су-
шильних пристроїв, пожежній та санітарно-гігієнічній безпеці. 

2. Контактне (кондуктивне) сушіння, при якому тепло передається від гарячої поверхні, 
що контактує з відбитком. Повітря в даному випадку є тільки вологоносієм і поглинає вологу, 
що виділяється. Цей метод відрізняється високою інтенсивністю, але й має певний недолік: те-
мпература гарячої поверхні не повинна перевищувати 80°С, бо у противному разі в матеріалі 
утворюється водяна пара, яка руйнує його. 

3. Сушіння термовипромінтованням (радіаційне), при якому тепло передається випромі-
нюванням від гарячої поверхні або гарячих газів, а повітря є вологоносієм. При терморадіаційно-
му сушінні підведення енергії відбувається від інфрачервоного випромінювання. Цим способом 
можна сушити майже всю поліграфічну продукцію. Основна перевага його полягає в тому, що 
інтенсивність сушіння збільшується в декілька (навіть в десятки) разів. Недоліком є те, що при 
високій температурі випромінювача можуть загорятися матеріали, особливо тонкі. 

4. Сушіння струмами високої частоти, при якому нагрівання матеріалу здійснюється в 
електричному полі між обкладками конденсатора вторинного контура генератора високої час-
тоти. Високочастотний нагрів для сушіння відбитків доцільно застосовувати у тому випадку, 
коли інші способи не дають потрібного ефекту. Перш за все це стосується прогріву матеріалу 
значної товщини. Сушіння поверхневих покрить цим способом не раціональне і в дрібносерій-
ному виробництві не використовується. 

5. Комбіноване сушіння, при якому висушування відбитків відбувається різними мето-
дами: конвекційно-радіаційним, контактно-конвекційним тощо. Переваги і недоліки, характер-
ні для кожного методу сушіння, можна використати при їх комбінації. 

6. Сушіння відбитків сублімацією при низьких температурах і глибокому вакуумі. 
7. Хімічне сушіння відбитків, яке базується на прискореному процесі сушіння завдяки 

дифузії рідини під дією осмотичного тиску, що виникає при різниці концентрацій. Хімічне су-
шіння відбитків та сушіння сублімацією в поліграфії не використовують [2]. 

Вибір оптимального методу сушіння і конструкції сушильного обладнання залежить від 
наявності вільних виробничих площ, тиражності продукції й ступеня автоматизації виробницт-
ва. Це повинно забезпечити високі техніко-економічні показники та необхідну якість продукції. 
Таким чином, вибір методу сушіння відбитків є визначальним при розробленні систем керу-
вання сушильними пристроями в умовах автоматизованого виробництва. 

У даний час у струминних плотерах застосовуються різні варіанти сушильних пристро-
їв: від активного сушіння (переважно обдування вентилятором) до примусової зупинки плотера 



для сушіння відбитків. У більш досконалих моделях наявна система підігріву матеріалу, яка 
складається двох нагрівачів: попереднього й основного. Перший виключає перепад температу-
ри на поверхні носія, що попадає в підігріту робочу зону друкування, а другий підігріває мате-
ріал безпосередньо під час друкування. Надійному закріпленню чорнил сприяє затримання 
друку після кожного проходу на 10 с (це стосується сольвентних чорнил). Однак усі ці системи, 
функції висушування відбитків спричиняють збільшення ціни плотерів, часу висихання та не є 
універсальними щодо застосування до будь-якої моделі плотера [1]. 

З урахуванням вищесказаного нами розроблено структурну схему пристрою для інтенси-
фікації процесу закріплення контрастної речовини (див. рисунок), запропоновано систему регу-
лювання температури методом конвекційного нагріву. На основі експериментальних досліджень 
для функціонування системи створено базу даних, де є інформація про швидкість подачі нагріто-
го повітря, час закріплення контрастної речовини та конфігурацію роздавачів повітря. 

Структурна с х е м а п р и с т р о ю д л я інтенсифікаці ї закріплення 
контрастної р е ч о в и н и 

Така база може бути сформована на мові низького, наприклад Асемблера, або високого 
(Фокспро, Дібейс і іи.) рівнів. Інформація з реальних об'єктів (відбитків) надходить у систему 
керування, що складається з датчика регулювання кількості повітря та датчика температури. 
Аналогові сигнали, які АЦП перетворюються в цифрові, системою спряження подаються в 
комп'ютер через LPT, СОМ або USB порти. Програмне забезпечення порівнює інформацію з 
датчиків і з бази даних і подає керуючі сигнали до виконавчих пристроїв - для нагнітання повіт-
ря і для нагрівання повітря. Нагнітач повітря складається з двигуна постійного струму, роторно-
го активного елемента і блока керування швидкістю обертання двигуна, а нагрівальна система -
з ніхромового спірального елемента потужністю 500 - 1500 Вт блока керування струмом [2]. 

Ефективність розробленої нами цифрової системи автоматичного керування температу-
рою експериментально підтверджена дослідженнями процесу висихання відбитків на різних 
моделях плотерів і носіях, результати яких буде подано в наступних статтях. 
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