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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  ЗАКРІПЛЕННЯ  ФАРБИ  НА  ПАПЕРІ
З ВОДЯНИМИ  ЗНАКАМИ

Досліджено процес перенесення і закріплення фарби на папері, зокрема, в області  водяного знака.
Розроблено модель процесу закріплення фарби на папері з водяними знаками і підтверджено її коректність.

Исследовано процесс перенесения и закрепления краски на бумаге, в частности, на участке водяного
знака. Разработано модель процесса закрепления краски на бумаге с водяными знаками и подтверждено ее
корректность.

The process of ink transference and fixing on a paper, in particular, on the area of watermark is examined. The
model of process of ink fixing on a paper with watermarks is developed and its correctness is confirmed.

Ключові слова: водяний знак, закріплення фарби, офсетний друк, цінні папери, документи суворого
обліку, захист від підроблення.

Актуальність досліджень
Захист цінних паперів та документів суворого обліку (ЦПДСО)  від підроблення та

фальсифікації є пріоритетним завданням держав усього світу. В підробленні ЦПДСО
провідна роль належить поліграфічним технологіям [1-3].   Ідеологія захисту ЦПДСО від
підроблення полягає у застосуванні багаторівневої системи технічно складних методів
захисту та комбінуванні різних компонентів цієї системи [4].

В роботі [5] проаналізовано тенденції досліджень та розробок у сфері захисту ЦПДСО.
Аналіз показав, що одними з найважливіших напрямів досліджень та розробок є методи, що
пов’язані з захистом паперового полотна, котрим присвячено майже 20% всіх розробок у
сфері  захисту ЦПДСО. Виготовлення паперу з водяними знаками є одним з найбільш дієвих
методів захисту паперового полотна [4].

Отже, папір з водяними знаками є основним матеріалом для виготовлення ЦПДСО.
Однак, дослідження закріплення фарби під час друку на такому папері, що, звичайно, має
певні особливості через різні характеристики матеріалу на ділянках без водяного знаку та в
області водяного знаку, вивчене недостатньо і тому є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Розробка та дослідження паперу з водяними знаками ідуть у напрямку розробки різних

видів водяних знаків та способів їх виготовлення [6], в тому числі у вигляді багатошарового
захищеного паперу [7, 8].

В роботах [9, 10] досліджено структуру поверхні паперу з водяними знаками та
виявлено,  що шорсткість паперу на ділянках з негативними водяними знаками є більшою,
ніж на звичайній ділянці паперу, що впливає на процес перенесення та закріплення фарби.
Гладкість паперу більша з лицьової сторони аркуша.

Авторами  [11]  проаналізовано процес закріплення фарби під час офсетного друку на
офсетному папері та встановлено, що під час висихання фарби значна частина зв'язуючого та
частина пігменту проникають в структуру паперу. Ступінь такого проникнення залежить від
властивостей паперу, насамперед, шорсткості, всотуваності, пористості, поверхневої
вбирності. В цій же роботі запропоновано модель закріплення фарби на офсетному папері.

Також встановлено [12], що під час друку однією й тією ж фарбою на офсетному та
банкнотному (з водяними знаками) папері спостерігаються відмінності оптичної густини
відбитків.

Таким чином,  явища,  що відбуваються під час висихання фарби на папері з водяними
знаками, потребують вивчення. Тому було поставлено наступну мету дослідження.

Мета дослідження.

http://teacode.com/online/udc/65/655.531.html
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Метою даної роботи є дослідження процесу переходу фарби на папір з водяним знаком
та впливу різних технологічних параметрів на якість кольоровідтворення.

Викладення основного матеріалу дослідження.
Поверхня паперу завжди має нерівності, які утворюються внаслідок впливу низки

чинників. Розрізняють мікро- і макронерівності поверхні паперу. Мікронерівності — це
нерівності поверхні, пов'язані з первинними елементами структури: нещільним приляганням
структурних елементів паперу (волокон, частинок наповнювача), розмірами самих волокон.
Вони не порушують рівності паперу, але роблять його поверхню шорсткою.
Макронерівностями називаються нерівності з великим кроком, які поширюються на великі
ділянки поверхні паперу. Вони порушують загальний рівень поверхні і придають їй
нерівність. Каландрування хаотично сформованого паперу вирівнює його товщину, але
створює папір з неоднорідною щільністю та здатністю поглинати фарбу.

Розрізняють також систематичні макронерівності, до яких відносять водяні знаки [4]. У
місці розташування водяного знаку змінюється структура паперу,   відповідно змінюється і
характер переходу фарби в процесі друкування, і відповідність кольорових характеристик
відбитку щодо оригіналу [13].

Для некрейдованого паперу існує взаємозалежність між масою м2, товщиною та
ступенем каландрування. Жодна з цих властивостей не може бути змінена без зміни однієї чи
двох інших зазначених. Наприклад, якщо маса м2 зменшується, а товщина зберігається без
змін, тоді волокниста структура має вийти більш пористою, з кращою абсорбцією фарби,
оскільки менша кількість волокон міститься в тій самій товщині на одиницю площі. Це
призводить до того, що папір виходить більш шорстким. Подібний взаємозв‘язок
спостерігається на ділянках паперу із негативними водяними знаками. На місці, де
розташовані позитивні водяні знаки, маса м2 збільшується, товщина аркуша зберігається без
змін, пористість та абсорбція фарби зменшується, а поверхня аркуша стає більш
гладкою [14, 15].

Досить важливим є розподіл складових частин фарби у поверхневих та об‘ємних шарах
паперу. Глибина проникнення всієї фарбової системи для різних видів паперу відрізняється
незначно, але глибина проникнення зв‘язуючого та пігменту суттєво відрізняється. В папір
машинної гладкості пігмент проникає вдвічі глибше, ніж у каландрований. Різний характер
проникнення окремих компонентів суттєво впливає на оптичні характеристики відбитку і на
характер закріплення фарби.

Рівна (  з точки зору мікрошорсткості)  поверхня високо каландрованого паперу з
тонкими капілярами сприяє збільшенню концентрації пігменту у верхньому шарі внаслідок
часткової  фільтрації зв‘язуючої речовини. Таке підвищення концентрації при наявності
сольватної масляної плівки плівкоутворювача підвищує інтенсивність відбитка, міцність
закріплення і не викликає осипання пігменту. Крупнопориста структура поверхні призводить
до більш глибокого проникнення фарби в цілому та до зниження поверхневої концентрації
пігменту, а отже, і до зниження оптичної густини відбитка [13,16].

Оскільки при формуванні водяного знаку на папероробній машині змінюється товщина
паперу, а каландрування неоднаково впливає на різні ділянки аркуша, можна припустити, що
різний характер проникнення окремих компонентів фарби спостерігається і для паперів з
водяними знаками. Каландри спричиняють найбільший тиск на позитивні водяні знаки, і
мінімальний – на негативні. Каландрування різко зменшує розміри пор і збільшує їх загальну
кількість. Тому, ділянки з позитивними водяними знаками матимуть властивості подібні до
висококаландрованих паперів, а основний папір та негативні водяні знаки – до друкарських
паперів машинної гладкості.

На основі викладеного нами розроблено модель закріплення фарби на паперах з
водяними знаками (рис. 1).
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Рис. 1. Модель закріплення фарбового шару на папері,
захищеному водяними знаками

Таким чином, закономірністю є те, що на негативних водяних знаках оптична густина
відбитку буде нижчою ніж на позитивних, тобто, чим темніший водяний знак на просвіт, тим
більшої насиченості кольору можна на ньому досягти.

Для підтвердження коректності розробленої моделі було досліджено величину
колірного зсуву на ділянках з водяним знаком і без.

В якості об‘єкту дослідження було обрано захищений від підроблення папір з
позитивними водяними знаками для друку цінних паперів. Зразок обирався з урахуванням
вимоги щодо величини водяного знаку. Його ширина має становити не менше 4,5 мм, щоб
вимірювальна апертура спектрофотометра могла охопити лише його межі.

За допомогою лабораторного друкарського приладу IGT Reprotest B.V.C1 на обраний
вид паперу наносилися сумішеві фарби, виготовлені за допомогою програми Ink Formulation
на основі базових фарб серії Irocart фірми Hartman. На зразки  наносилася різна товщина
фарбового шару, яка визначалась ваговим методом. Для визначення різниці колірних
характеристик на різних ділянках паперу були виміряні координати кольору ділянок з
водяними знаками і без, визначено величину колірного зсуву між ними (табл. 1). У даній
роботі використовувався спектрофотометр SpectroEye фірми Gretag Macbeth. Дані
вимірювання проводилися із поляризаційним світлофільтром за умови денного освітлення
(D65) при куті споглядання 2°.

Координати кольорів відбитків, отриманих фарбами №327 та 190 при товщині
фарбового шару 0,66 та 0,56 мкм відповідно, показано в колірному просторі CIE Lab (рис. 2).
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Таблиця 1
Колірні характеристики відбитків на ділянках з водяними знаками і без

Товщина
шару
фарби,
мкм

Ділянка без вод.
знаку (-) або з
позитив. вод.
зна-ком (ВЗ+)

L* a* b* D ΔE* між
ділянками
з ВЗ і без

Папір - 93,82 -1,02 4,46 0,07
ВЗ+ 52,31 -36,83 -3,68 0,500,66
- 64,4 -26,29 -2,76 0,35

16,07

ВЗ+ 50,26 -38,31 -3,79 0,530,92
- 57,33 -31,64 -3,10 0,44

9,74

ВЗ+ 47,59 -40,31 -3,84 0,57

Фарба
№ 327
(зелена)

1,31
- 53,26 -37,18 -3,35 0,51

6,50

ВЗ+ 72,78 40,47 1,49 0,560,56
- 81,62 23,76 1,32 0,32

18,90

ВЗ+ 70,34 43,89 1,74 0,620,65
- 77,65 31,16 1,00 0,42

14,70

ВЗ+ 67,43 48,14 1,98 0,80

Фарба
№ 190
(рожева)

1,08
- 72,17 39,24 0,87 0,56

10,14

Свернуть все окна.scf

Рис. 2. Координати кольорів відбитків, отриманих фарбами №327 та 190
на ділянках з водяним знаком і без.

З табл.  1  видно,  що при збільшенні шару фарби колірні відмінності між ділянкою
водяного знаку і без нього зменшуються, але все ж значення кольорового зсуву між різними
ділянками дуже суттєве.

Висновки
1.На основі детального розгляду процесу формування структури паперу з водяними

знаками вперше було розроблено модель закріплення фарби на папері з водяними знаками.
При формуванні водяного знаку на папероробній машині каландри спричиняють найбільший
тиск на позитивні водяні знаки, і мінімальний – на негативні, в результаті чого
каландрування різко зменшує розміри пор і збільшує їх загальну кількість.  Тому,  ділянки з
позитивними водяними знаками мають властивості подібні до висококаландрованих паперів,
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а основний папір та негативні водяні знаки –  до друкарських паперів машинної гладкості.
Така модель, на відміну від розроблених раніше для офсетного паперу, дозволяє
обґрунтувати зміни колірності відбитків на ділянках позитивного та негативного
водяних знаків.

2. Експериментально підтверджено коректність розробленої модель закріплення фарби
на папері з водяними знаками.. Недостатньо насичений колір на ділянках негативних
водяних знаків свідчить про глибоке проникнення ( так зване «провалювання») пігменту
фарби вглибину структури паперу, а більша насиченість кольору на ділянках із позитивними
водяними знаками говорить про утримання значної кількості пігменту на поверхні паперу,
що пояснюється ущільненням структури паперу в даній ділянці та зменшенням пористості.

Напрямком подальших досліджень є встановлення відмінностей для процесу
закріплення фарби на одношаровому та двошаровому папері з водяними знаками.
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