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УДК 655.224.6:655.354
ВПЛИВ АКТИВАЦІЇ
ПОВЕРХНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ ПЛІВКИ
НА ЯКІСТЬ ВІДБИТКІВ ТАМПОДРУКУ
© Н. С. Снігур, УАД, Львів, Україна
Исследовано влияние активации на поверхность
полипропиленовой пленки на качество отпечатков
в тампопечати.
Influence of activating on surface polipropilen tape
on quality of imprints in tampoprinting is explored.
Постановка проблеми
Тамподрук використовується
в різноманітних галузях промисло
вості: електронній, радіо, електро
технічній, легкій промисловості,
але найширше можливості там
подруку використовує рекламна
індустрія для оздоблення різно
манітних сувенірів найчастіше з
поліпропіленів [1]. Але при дру
кування виникають проблеми з
нанесення та закріпленням фарб
на поверхні плівки. Саме тому
для отримання відбитка з високою
якістю на полімерних плівках,
необхідно, попередньо оброби
ти поверхню задруковуючого
матеріалу за допомогою фізико
хімічних і фізичних методів [2].
Мета роботи
Дослідити фізикохімічні і фі
зичні методи впливу на поверх
ню поліпропіленової плівки для
удосконалення якості відбитків
тамподруку.
Методика роботи
Для дослідження використо
вували тестові фотоформи, що
включали штрихові елементи з
наповненістю від 20 до 100 dpi в
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різному напрямі з лініатурою 40,
50, 60 лін./см, виготовленні на
фотоплівці.
Для проведення досліджень
використовували металеві та фо
тополімерні тестові друкарські
форми.
Для імітації поліпропіленово
го виробу, що задруковується
тамподруком, обрана поліпропі
ленова плівка, а для оброблення
плівки використовували:
а) фізикохімічний метод:
— етиловий спирт;
— ізопропиловий спирт;
— 3и % розчин перекису
водню;
б) фізичний метод:
— ультрафіолетове;
— коронний розряд.
Для оброблення плівки ко
ронним розрядом використову
вали коронатор встановлений в
флексографічну друкарську ма
шину при потужності 1,5 кВт та
швидкості 50 м/хв.
Для оброблення плівки УФ
опроміненням використовували
експозиційну камеру (копію
вальну раму) UV400, призначе
на для експонування формових
пластин через плівковий макет з
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метою отримання зображення
на фоточутливому шарі.
Після оброблення плівок 3и %
розчином перекису водню, ізо
пропиловим та етиловим спир
том протягом 10 хв., їх висуши
ли і друкували зображення.
Для друкування використо
вували фарбу серії Tampastar TPR
німецького концерну MARABU
— універсальна високоглянсова
швидковисихаюча фарба. Об
ласть застосування цієї фарби
охоплює поліпропілен, полісти
рол, полівінілхлорид, полікарбо
нат, оргскло, папір, картон, де
рево.
Для друкування використо
вували чотирьох колірну маши
ну TIC187S з шатловою систе
мою переміщення друкарського
столу, дозволяє відтворювати
інформацію в повному кольорі з
дозволом до 600 dpi і лініатурою
до 200 dpi забезпечує високу
якість і одноманітність одержу
ваних відбитків, високу продук
тивність при максимальній зруч
ності роботи друкаря.
Результати досліджень
Відбитки після їх добового
висихання виміряли на денси
тометрі XRite 508 — вимір діа
пазону оптичної густини, ступінь
розтискування і процент рас
трової крапки, балансу по сіро
му, трепінгу і контрасту друку.
Характеристики:
— діапазон оптичної густини:
0—2,5 D; 0—160 % R;
— діаметр плями заміру: 3,4
мм;
— швидкість заміру: 1,4 с на
один замір;
— повторюваність: ±0,005 D
(0—2,50)/±0,010 D(2—2,5 D);
— інтерфейс: RS — 232;

— розміри: 81×76×197 мм;
— маса: 1050 г.
На рисунку 1 наведені дані
щодо способу оброблення та лі
ніатури растра 40, 50, 60 лін./см
на оптичну густину в світах
(Sвідн. = 20 %) в півтонах (Sвідн.
= 50 %) та плашках (Sвідн. = 100
%) на відбитках з металевих
друкарських форм та на рис. 2 з
фотополімерних друкарських
форм.
Як видно з рисунків 1, 2 для
відбитків лініатури 40 лін./см,
спостерігається збільшення оп
тичної густини в світах у всіх
способах обробки, деяке змен
шення оптичної густини в півто
нах, плашках у всіх способах об
робки, за виключенням плівок
оброблених коронним розря
дом. Найбільше збільшення оп
тичної густини досягнуто при
обробці коронним розрядом.
Дещо менший приріст в УФ оп
ромінення.
Для відбитків з лініатурою 50
лін./см спостерігаємо, що фізи
кохімічна обробка поверхні по
лімерної плівки не призводить
до суттєвих змін переносу фар
би на відбиток. В той же час об
робка плівок коронним розря
дом покращує перенос фарби в
світах, а особливо в півтонах і
тінях. Дещо гірше виглядає об
робка УФ опроміненням, але
бачимо суттєве підвищення пе
реносу фарби в півтонах.
Щодо відбитків з лініатурою
60 лін./см видно, що з підвищен
ням оптичної густини досягаєть
ся для всіх видів обробки в сві
тах і півтонах при зниженні на
плашках. Найкращі результати
одержані при обробці коронним
розрядом і трохи гірше УФ оп
роміненням.
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Рис. 1. Вплив обробки матеріалу
на відтворення зображення в
світах (а), тінях (б) та на плашці (в)

Рис. 2. Вплив обробки матеріалу
на відтворення зображення в
світах (а), тінях (б) та на плашці (в)

Висновки
Таким чином можна стверд
жувати, що короткотермінова
обробка розчинами не призво
дить до суттєвого збільшення
оптичної густини відбитків, хоча
на деяких полях в світах, півто
нах, позитивний вплив такої об
робки, що пов’язано з очищен

ням цих поверхонь від забруд
нень та певною окислювальною
дією [3, 4]. Найкращі результати
досягаються при оброблені плі
вок коронним розрядом, та трохи
менші результати при обробці
УФ опроміненням, це пов’язано
з окислювальною дією що викли
кає на поверхні полімера ство
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рення гідрофільних груп та руй
нування водневих зв’язків, при
зводить до гідрофілізації по
верхні та підвищення оптичної
густини відбитків.
Слід однак визнати, що зв’язку
з складністю апаратури коронно

го розряду, цей спосіб не зможе
бути придатний для невеликих
тампо друкарень. В той же час
кожен із цих друкарень в наявно
сті має пристрої для виготовлен
ня друкарських форм, де викори
стовується УФ опромінення.
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