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Аналіз таблиці показує, що системам з наявністю значного гель-ефекту (№1,2)
відповідає зростання показника ТН, що блокує зміну агрегатного стану системи, тобто перехід
до об’ємного структурування з майже постійною швидкістю. При значеннях Р > 0,8
зменшується термічне напруження матеріалу (№5—8) і фронт полімеризації охоплює певну
дифузійну область, в якій відбувається зміна агрегатного стану матеріалу без значного
зростання інтенсивності процесів (відсутність ділянки автоприскорення). Такі закономірності
визначають матеріали, в яких олйгомерне зв’язуюче переходить в адсорбційні шари, значно
зменшується вільний об’єм полімеру. Тобто поступове переміщення фронту полімеризації в
глибинні шари матеріалу заміїдається полімеризацією одночасно певного об’єму. Цей об’єм
може бути відносно оцінений проведеними дослідженнями з визначенням показників Р та ТН.
Проведені дослідження дозволяють виявити деякі особливості фотополімеризації
наповнених систем і рекомендують критерії оцінки таких змін. Отримані результати
доповнюються вивченням механізму структуроутворення за допомогою УФ-, ІЧ-спектроскопії
та рентгено-структурного аналізу.
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В статті под анірезультати лаборат орних дослідж ень т ехнологічних власт ивост ей газет ного паперу
віт чизняного виробницт ва (Ж идачівського Ц П К , Д ніпропет ровської п а п ер о во ї ф абрики) у п о р ів н я н н і з
папером р о сій ськи х вироб ників. П роаналізовано п р и ч и н и від хи лень о сно вни х п о к а зн и ків п а п ер у від
існ ую чих стандартів і зроблено ви сн о во к п р о необхідніст ь впровадж ення більш д о ско н а ло ї т ехнологи
вигот овлення паперу з суворим дот рим анням вс іх т ехнологічних реж имів.
В статье предст авлены результ ат лабораторньпс исслед ований т ехнологических свойст в газет ной
бум аги отечественного производст ва (Ж идачовского Ц П К , Д непропет ровской бумаж ной ф абрики) п о
сравнению с бум агой р о сси й ски х производит елей. П роанализированы пр и чи н ы от клонения основны х
показат елей бум аги от сущ ест вую щ их стандартов и сделаны вы воды о необходим ост и вн ед р ен и я более
соверш енной т ехнологии изгот овления бум аги со ст рогим соблю дением всех т ехнологических реж им ов.

Папір для друкування є одним з факторів, які визначають не тільки зовнпішій вигляд
друкованої продукції, але й технологію її виробництва та довговічність.
Україна має великий досвід у виробництві паперу. На її! теренах знаходиться понад. 20
папероробних підприємств, які виготовляють у великому асортименті папір для потреб
промисловості, у тому числі і для поліграфії.
Однак в останні роки гостро відчувається дефіцит вітчизняного друкарського паперу.
Причиною цього є те, що багато папероробних підприємств України працює не на повну
потужність або зовсім зупинилося. Крім того, за якістю вітчизняний друкарський папір
поступається церед імпортним. Тому поліграфічні, підприємства використовують сьогодні
переважно імпортний папір.
У роботі представлені результати порівняльних досліджень властивостей газетного
паперу виробництва Жидачівського Щ ІК з папером, виготовленим на інших підприємствах:
Понінківській і Дшпропегровській паперових фабриках, Сиктивкарському, Балахнінському та
Кандапозькому ЦПК. Такий вибір асортименту досліджуваних паперів зроблено на підставі
оптування на ряді поліграфічних підприємств, які використовують газетний папір цих
виробників.
Результати дослідження основних технічних показників газетного паперу різних
підприємств наведені в таблиці.
Згідно з існуючим стандартом, композиція газетного паперу складається з 80% білої
деревної маси і 20% сульфітної целюлози. Деревна маса забезпечує добре сприйняття фарби,
надає паперу високої пористості і непрозорості. Целюлозу вводять в композицію паперу для
збільшення його міцності.
Деревна маса, як відомо, є найдешевшим волокнистим напівфабрикатом і обумовлює
низьку вартість паперу. Тому останнім часом виробники паперу, зокрема Жидачівський ЦПК,
виготовляють газетний папір з 100%-ної термомеханічної деревної маси. Це відповідає
загальній світовій тенденції розширення застосування термомеханічної маси для виготовлення
всіх видів друкарського паперу взагалі і газетного зокрема. Ця маса відрізняється від звичайної
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деревної значно вищою міцністю волокна, високим опором до роздирання, більшою вбирною
здатністю тощо. Інші досліджувані нами папери, як було встановлено, містять до 20%
целюлозного волокна.
Міцність газетного паперу є одним з найважливіших його технічних показників. Як
видно з таблиці, розривна довжина паперу Жидачівського ЦПК на 20—30% нижча порівняно з
папером інших підприємств. Пояснюється це тим, що для деревної маси характерні менш
міцні механічні зв’язки між волокнами порівняно з целюлозою, оскільки гідроксильні групи,
при зближенні яких утворюються водневі зв’язки, блоковані лігніном.

Технічні показники газетного паперу
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Показник білизни жидачівського паперу дуже низький (менше 50%). Очевидно, крім
темної сировини, у процесі відливу паперу використовували неочшцену або підфарбовану воду.
У даний час в Україні перевага надається газетному паперу масою 45—48 г/м3. Як
бачимо, таку масу має лише папір Кандапозького ЦПК. Крім того, жидачівський папір має ще
й значні, удвічі більші від передбачених стандартом, відхилення по масі.
Дослідження товщини паперу показали, що газетний папір Жидачівського ЦПК
характеризується великою різнотовщинністю, яка має неорганізований характер. Так, середня
товщина паперу становить 0,09 мм, а відхилення від цього показника знаходяться в межах
-15,..+11%, що свідчить про структурну неоднорідність паперу, яка призводить до зниження
якості друкованої продукції.
Папір Кандапозького ЦПК, взятий для порівняння, має значно менші відхилення по
товщині (у межах -3...+ 1,5%).
Значна різнотовщинність жидачівського паперу, на нашу думку, є наслідком порушення
технологічних режимів відливу паперового полотна (недостатня довжина сіткової частини
папероробної машини, зменшення концентрації води в масі, порушення швидкісного режиму
тощо).
Крім того, як відомо, газетний папір не проклеюється, тому в процесі пресування
полотна можлива втрата значної частини дрібних волокон, що в результаті призводить до
різнотовщинності паперу.
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Необхідно врахувати і фактор сушіння паперу. Так, при форсованому режимі сушіння у
вологому полотні утворюється велика кількість водяних парів, які, проникаючи крізь товщу
паперу, розпушують його структуру, знижують зчеплення волокон, що також спричиняє його
різнотовщинність,
Аналіз якості відбитків, одержаних на жидачівському папері різних партій, показав, що
вона є низькою. Так, на багатьох відбитках спостерігається пробивання фарби на зворотний
бік паперу. Подібні явища не виявлені на папері Кандапозького ЦПК.
Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що якість
газетного паперу Жидачівського ЦПК можна підвищити за умов впровадження на
підприємстві більш досконалої техніки для його виготовлення і суворого дотримання всіх
технологічних режимів виробництва.
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МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ПАПЕРУ
О.Г. Х ам ула
Стаття присвячена проблем ам ви зн а чен н я вологост і поліграф ічних мат еріалів безконт актним
методом. Оперативне ви зн а ч ен н я вологост і є акт уальним і в д а н и й час, незваж аю чи на ве л и к у
різноманіт ніст ь приладів. Розглядаєт ься залеж ність між здатністю вбират и во ло гу і природою та
структурою паперу.
Статья посвящ ена проблем ам определения влаж ности полиграф ических мат ериалов
бесконтактным методом. О перат ивное определение влаж ности являет ся акт уальным и в д а нн о е врем я,
несмот ря н а больш ое разнообразие приборов. Рассматривается зависимост ь меж ду способност ью
воспринимат ь влагу, пр и р о д о й и структурой бум аги.

Одним з актуальних завдань поліграфічного виробництва є створення засобів для
вимірювання вологості паперу чи картону. Виробництво, зберігання, транспортування, продаж
і використання сировини, напівфабрикатів і готової продукції потребують контролю за
вологістю, а в багатьох випадках і її регулювання. Відсутність інформації про вологість
призводить до неправильного режиму технологічних процесів, псування матеріалів н а складах,
додаткових затрат при транспортуванні і неточному визначенні справжньої вага при покупці
чи продажу продукції.
На практиці відомі прямі і непрямі методи вимірювання вологості. В основі прямих
методів лежить розподілення паперу на вологу і сухий залишок. При непрямому методі
вологість паперу визначають за фізичними властивостями або за величинами, що
функціонально пов’язані з вологістю [їїі
Найбільш розповсюджений з прямих методів ваговий. Це повітрянотепдове
висушування паперу до постійної вага. Взірець висушують, періодично зважуючи його.
Сушіння закінчується тоді, коли два наступних зважування дають однаковий результат, який
вважають рівним масі т0 абсолютно сухого тіла. Вологість и визначають за формулою

и —{іп—щ ) / щ , де т — результат першого зважування. Цей метод часто використовують як
взірцевий для вологомірів непрямого визначення вмісту волога. Точність його досить висока,
однак суттєвим недоліком є значний час вимірювання (від 20 до 40 хв).
До прямих відносять і дистиляційний, екстракційний та хімічний методи. Апаратне
оснащення їх більш громіздке і менш придатне в роботі, що обмежує використання ідах
методів у промисловості [1].
Непрямі методи ірунтуютьсся на тому, що вміст вологи в речовині впливає на її
фізичні, теплові, оптичні, механічні, електрофізичні й інші властивості. Функціональний
зв’язок цих властивостей із вмістом вологи служить основою побудови різних типів
вологомірів, які працюють за принципом непрямого визначення вологості паперу. Найбільш
поширені діелкометричний, кондуктомётричний, надвисокочастотний (НВЧ), радіаційний,
теплофізичний та оптичний методи [3].
Кондуктометричний метод базується на тому, іцо оцінку вологості проводять за
результатами вимірювання електричного опору (об’ємного чи поверхневого). Використовується
для визначення вологості в межах від 2 до 30%. Головна перевага його — простота схеми і
конструкції вимірювального прилада. Однак вплив на результати вимірювання хімічного
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