
 207 

1 WPROWADZENIE 

W Polsce, jak i na całym świecie odnotowuje się 
dynamiczny wzrost w sektorze opakowań, 
a zwłaszcza opakowań z tworzyw sztucznych. 
Zużycie polimerów do produkcji opakowań 
w 2008 roku w Europie wyniosło ok. 18 mln ton 
[15]. Powoduje to narastanie problemu, jaki sta-
nowią odpady z wykorzystanych już opakowań. 
Z takim problemem borykają się wszystkie 
wysoko rozwinięte kraje, które wciąż poszukują 
nowych rozwiązań, m.in. przez zaostrzanie prze-
pisów normujących kwestie wprowadzania opa-
kowań na rynek i zagospodarowania powsta-
jących z nich odpadów. Alternatywą wydają się 
materiały biodegradowalne, które w odpowied-
nich warunkach kompostowania rozkładają się 
w ciągu 3-4 miesięcy do wody i ditlenku węgla. 
W temperaturze otoczenia proces ich całkowi-
tego rozkładu, tak w wodzie, jak i w glebie, wy-
dłuża się znacznie, nawet do ponad roku. W po-
równaniu do tradycyjnych tworzyw, których de-
gradacja zajmuje setki lat – nadal jest on jednak 
niezmiernie krótki. W związku z dobiegającą 
końca wstępną fazą rozwoju technologii wytwa-
rzania polimerów biodegradowalnych i wciąż 
wzrastającą wydajnością ich linii produkcyjnych, 
a także z rosnącym zainteresowaniem tymi 
materiałami – spodziewany jest dalszy wyraźny 
spadek ich cen i rozszerzenie zastosowań [11].  

Obecnie trzy rodzaje tworzyw biodegrado-
walnych mają znaczący udział w rynku, zarów-
no z powodu wielkości ich produkcji i dostęp-
ności, jak i możliwości aplikacyjnych, wynika-
jących z przetwórstwa. Są to mianowicie: PLA, 
skrobia i celuloza (rys. 1). Do badań wybrano 
właśnie folie powstałe na bazie tych materiałów. 
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Rys. 1. Udział poszczególnych biotworzyw w światowym 
rynku w 2010 roku [9th]. 

Najpowszechniej stosowanym biodegrado-
walnym polimerem jest polilaktyd, znany rów-
nież jako: poli(kwas mlekowy), kwas polimle-
kowy, czy PLA. Jest on wytwarzany na skalę 
przemysłową w wyniku procesu fermentacyj-
nego z węglowodorów pochodzenia rolniczego, 
takich jak: kukurydza, ziemniaki, buraki cukro-
we i biomasa. Właściwości polilaktydu pozwa-
lają na szerokie stosowanie tego polizwiązku. 
Może on być stosowany jako tworzywo alterna-
tywne dla polipropylenu (PP), poli(tereftalanu 
etylenu) (PET), w mniejszym zakresie poliety-
lenu (PE), poliamidu (PA), polistyrenu (PS), 
polichloreku winylu (PVC) [5, 12]. 

Polimery skrobiowe są dostępne na rynku 
w postaci czystych produktów skrobiowych, 
częściowo sfermentowanych oraz modyfikowa-
nych chemicznie odmian. Ilość skrobi, jako do-
datku do polimerów, mieści się w zakresie 
10-90%. W zależności od udziału skrobi i od 
obecności dodatków – właściwości tego mate-
riału bardzo się zmieniają. W królestwie roślin 
skrobia jest głównym magazynującym energię 
materiałem polisacharydowym. Stanowi ona 
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połączenie liniowej amylozy i wysoko rozgałę-
zionej amylopektyny. Termoplastyczną skrobię 
otrzymuje się głównie z nasion zbóż, takich jak: 
kukurydza, pszenica, ryż oraz z bulw ziemnia-
ków i korzeni tapioki. Jednakże bez względu na 
źródło jej pochodzenia jest ona podobna pod 
względem chemicznym. Różnorodne właści-
wości kompozycji skrobiowych umożliwiają ich 
stosowanie jako zamienników dla takich trady-
cyjnych tworzyw jak: polietylen (PE), polipro-
pylen (PP), polistyren (PS), w mniejszym za-
kresie poli(tereftalan etylenu) (PET), czy 
poliamid (PA) [5, 12]. 

Materiałami biodegradowalnymi, dla których 
odnotowuje się zwiększone zainteresowanie, są 
folie celulozowe. Jest to najstarsze tworzywo 
ulegające biodegradacji, a zarazem najbardziej 
rozpowszechniony w przyrodzie polimer natu-
ralny z grupy polisacharydów. Włókna celulozo-
we mogą być pozyskiwane z surowców natu-
ralnych bogatych w celulozę, takich jak: juta, 
konopie, len, trawy, bawełna, jednakże najlep-
szym ich źródłem jest drewno. Folię celulozową 
produkuje się z masy celulozowej pochodzącej 
ze ścieru drzewnego. O właściwościach użytko-
wych celulozy i jej reaktywności decydują para-
metry struktury. Folie celulozowe znajdują 
szerokie zastosowanie w opakowalnictwie pro-
duktów spożywczych i gospodarstwa domowego 
i w niektórych przypadkach mogą być stoso-
wane jako zamiennik dla takich materiałów 
tworzywowych jak: polipropylen (PP), polisty-
ren (PS) oraz w niektórych zastosowaniach 
poli(tereftalan etylenu) (PET) i polichlorek 
winylu (PVC) [5, 12]. 

W opakowalnictwie równie ważnym aspek-
tem jak zastosowany do produkcji opakowania 
materiał jest wykonany na nim nadruk. Niemal-
że wszystkie opakowania trafiają na rynek cho-
ciażby z jednobarwnym nadrukiem informacyj-
nym, a coraz częściej odbiorcy mają styczność 
z bardzo skomplikowanym wielobarwnym zdo-
bieniem, którego zadaniem jest pozyskanie 
klienta. 

Nadruki na opakowaniach giętkich wykonuje 
się powszechnie dwiema technikami: wklęsło-
drukową i fleksograficzną. W ograniczonym 
zakresie mogą one być zadrukowywane również 
techniką offsetową. Zgodnie z informacjami 
dostarczanymi przez producentów, obydwie 
można także stosować do wykonania nadruków 
na foliach biodegradowalnych.  

Ze względu na powszechność zastosowania 
techniki fleksograficznej do drukowania opa-
kowań giętkich na poziomie ok. 60% została ona 
wybrana do wykonania badań. Technika druko-
wania fleksograficznego, zwana również flekso-
drukiem – jest odmianą drukowania wypukłego, 
bezpośredniego. Jej największą zaletą jest moż-
liwość drukowania na różnych podłożach: 
chłonnych i niechłonnych. Na podkreślenie 
zasługuje również bardzo szybkie utrwalanie się 
farby, umożliwiające stosowanie szybkobież-
nych maszyn i niskie koszty produkcji w porów-
naniu z innymi technikami drukowania. Druko-
wanie odbywa się przy użyciu elastycznej formy 
wykonywanej głównie z fotopolimerów. 

Do drukowania fleksograficznego stosowane 
są farby ciekłe, w trzech odmianach:  
 wodorozcieńczalne, inaczej zwane wodnymi, 
 rozpuszczalnikowe, 
 utrwalane promieniowaniem UV. 

Najpowszechniej do drukowania opakowań 
giętkich stosowane są farby rozpuszczalnikowe. 
Są one wytwarzane na bazie różnych żywic. 
Z tego względu wyróżnia się wśród nich farby: 
 nitrocelulozowe (NC), 
 poliamidowe (PA), 
 z poliwinylobutyralu (PVB), 
 z polichlorku winylu (PVC), 
 akrylowe, 
 poliuretanowe (PU) [2, 7]. 

Ze względu na aspekty ekologiczne do druko-
wania folii biodegradowalnych jest natomiast 
uzasadnione zastosowanie farb wodorozcień-
czalnych. 

Na podstawie przeprowadzonych studiów 
literaturowych stwierdzono nieznaczną liczbę 
publikacji na temat nadruków wykonanych na 
foliach biodegradowalnych [6, 10]. Prowadzone 
w tym zakresie badania ograniczały się do 
wykonania nadruków farbami fleksograficznymi 
wodorozcieńczalnymi i uwzględniały tylko 
niektóre parametry oceny jakości.  

Skład farby drukowej decyduje o jej właści-
wościach drukowych oraz o jakości i innych ce-
chach uzyskanego nadruku. W technice druko-
wania fleksograficznego występuje wiele zmie-
niających się, ściśle powiązanych ze sobą czyn-
ników, które wpływają na jakość wykonanego 
nadruku. Z tego względu ocena jakości nadruku 
jest bardzo trudnym zadaniem. Ponadto jest ono 
determinowane przez cel wykonania nadruku 
oraz oczekiwania konsumenta i zleceniodawcy. 
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Główne elementy decydujące o jakości produk-
tu, jakim jest odbitka, to m.in.: 
 optymalne nałożenie farby drukowej i nasy-

cenie barw, 
 stabilność kolorystyczna w całym nakładzie 

i powtarzalność barw w kolejnych zleceniach, 
 dobra ostrość i kontrast obrazu, 
 określony połysk, 
 odwzorowanie wartości tonalnych obrazu, 
 przyrost stopnia pokrycia powierzchni rastro-

wych, 
 brak widocznych wad druku, 
 dobre pasowanie w procesie drukowania, 
 brak wpływu na właściwości smakowe i za-

pachowe, 
 określona odporność na ścieranie i zarysowa-

nie oraz na warunki atmosferyczne, wysoką 
czy niską temperaturę, a także na wodę, tłusz-
cze, substancje chemiczne itp., 

 brak migracji niebezpiecznych substancji do 
wnętrza opakowania [1-2, 7]. 

2 CEL PRACY 

Celem pracy było: 
 ustalenie zależności pomiędzy podłożem, far-

bą a jakością nadruku na wybranych foliach 
biodegradowalnych oraz wpływu wybranych 
parametrów procesu drukowania na jakość 
odbitki, 

 wskazanie możliwości zastąpienia tworzyw 
sztucznych polimerami biodegradowalnymi, 

 opracowanie inżynieryjnego systemu oceny 
jakości nadruków wykonanych na foliach bio-
degradowalnych. 

3 TEZY PRACY 

W ramach realizowanych badań sformułowano 
dwie główne tezy pracy: 
 technika druku fleksograficznego umożliwia 

uzyskanie na biodegradowalnych foliach od-
bitek o wysokiej jakości, 

 jakość nadruku zależy od prawidłowego 
doboru rodzaju farby dla wybranego podłoża 
biodegradowalnego, przy czym stosowane 
i dostępne na rynku do zadruku tworzyw 
sztucznych farby fleksograficzne wodoroz-
cieńczalne i rozpuszczalnikowe są przydatne 
do tego celu. 

4 METODYKA BADAŃ I OPRACOWANIA 
UZYSKANYCH WYNIKÓW 

Prawidłowa realizacja części doświadczalnej 
wymagała wykonania badań wstępnych i zasad-
niczych. Przeprowadzenie tych pierwszych było 
niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu 
drukowania i przeprowadzenia analizy zależ-
ności pomiędzy nimi, a wynikami przedstawia-
jącymi jakość sporządzonych nadruków. W pra-
cy wykonano badania wybranych właściwości 
farb drukowych i podłoży, mających szczególne 
znaczenie dla przebiegu procesu drukowania 
i późniejszych właściwości użytkowych druków. 
Obejmowały one badania: stopnia utarcia, lep-
kości, gęstości, suchej masy i napięcia powierz-
chniowego farb drukowych, oraz swobodnej 
energii powierzchniowej folii i kąta zwilżania 
folii przez farbę. 

Badania eksperymentalne przeprowadzone 
dla 452 odbitek, spełniających kryteria wstępnej 
oceny wizualnej, stanowiły zasadniczą część 
pracy. Sporządzone nadruki poddano badaniom 
jakościowym i ilościowym. Jako badanie pod-
stawowe determinujące przydatność danej farby 
drukowej do zadrukowania określonej folii oce-
niano adhezję farby do podłoża i odporność 
nadruku na zarysowanie. W celu określenia bez-
pośrednio już samej jakości nadruku, przepro-
wadzano jego ocenę wizualną oraz badania 
wybranych parametrów określających tę cechę, 
takich jak: gęstość optyczna pola o pełnym stop-
niu pokrycia powierzchni, kontrast względny, 
stopień pokrycia powierzchni rastrowej pól 
kontrolnych, współrzędne barwy L

*
a

*
b

*
 i połysk. 

Nadruki wykonano na 6 rodzajach folii bio-
degradowalnych, z których 3 stanowiły przykład 
folii celulozowych (oznaczone w dalszej części 
jako folie 1, 2 i 3), 2 na bazie PLA (folie 4 i 5), 
a ostatnia była materiałem na bazie skrobi (folia 
6). Do drukowania użyto 8 różnych farb druko-
wych o dwóch barwach: czarnej i purpurowej 
(tabela 1). Jednakową ilość odbitek wykonano, 
stosując do drukowania cylinder rastrowy o gęs-
tości rastra 160 l/cm oraz 200 l/cm. Do procesu 
drukowania użyto 4 różnych form drukowych. 
Proces drukowania prowadzony był w 2 usta-
lonych warunkach otoczenia. 
 



Ocena jakości nadruku fleksograficznego na wybranych foliach biodegradowalnych 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 210 

a) 

0

10

20

30

40

50

60

70

 

b) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 
Histogram   K70

statystyka 108v*452c

K70 = 452*10*normal(x; 33,104; 11,1897)
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 K70:   D = 0,0259; p < n.i.; p-Lillieforsa < 1;
 SW-W = 0,9955; p = 0,2272

 

Histogram   D100

statystyka 108v*452c

D100 = 452*0,2*normal(x; 1,0451; 0,4079)
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 D100:   D = 0,0538; p < 0,1500; p-Lillieforsa < 0,01;
 SW-W = 0,981; p = 0,00001

 

Rys. 2. Przykładowe wykresy rozrzutu i histogramy: a) dla kontrastu względnego K(70) o rozkładzie normalnym, b) dla gęstości 
optycznej pola o pełnym stopniu pokrycia o rozkładzie innym niż normalny. 

Tabela 1. Charakterystyka farb drukowych użytych do badań. 

 Farba 
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Liczba uwzględnionych w badaniach zmien-
nych parametrów: jakościowych odbitek i proce-
su drukowania oraz zastosowanych folii i farb 
drukowych dała znaczną liczbę wyników. Z tych 
powodów, aby była możliwa ich prawidłowa 
i pełna analiza, zastosowano narzędzia sta-
tystyczne. Analizę wyników przeprowadzono 
w programie STATISTICA. 

Statystyczną analizę rozpoczęto od spraw-
dzenia, czy analizowane rozkłady są rozkładami 
normalnymi. W celu weryfikacji, czy otrzymane 
dane wyjściowe poszczególnych parametrów 
mają rozkład normalny, poddano je testom nor-
malności: Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką 
Lillieforsa i W Shapiro-Wilka. Same testy zgod-
nie z literaturą [13] nie są w stanie zastąpić 

wizualnej oceny rozkładu, toteż dla każdego 
z badanych parametrów sporządzono histogramy 
(rys. 2). Jakościowa ocena histogramów poz-
woliła stwierdzić, że ich wygląd może wynikać 
z niejednorodności próbki, a jej elementy mogą 
pochodzić z różnych populacji, z których każdą 
– w mniejszym lub większym stopniu – można 
scharakteryzować za pomocą rozkładu normal-
nego. Z tych względów wykonano histogramy 
uwzględniające parametry drukowania mogące 
mieć wpływ na rozkład wyników. 

Dla parametrów o rozkładzie normalnym do 
testowania różnic pomiędzy średnimi z dwóch 
prób niezależnych stosowano test t-Studenta. 
Wybór tego testu wynikał z wyodrębnienia ma-
łych prób i jego przydatności w tym zakresie. 
Do porównania średniej wartości w wielu gru-
pach wyróżnionych ze względu na jedną cechę 
zastosowano natomiast jednoczynnikową ana-
lizę wariancji (ANOVA). 

Wobec parametrów, których zmierzone war-
tości nie mają rozkładu normalnego, testowanie 
różnic pomiędzy średnimi z dwóch prób nieza-
leżnych przeprowadzono przy użyciu testu nie-
parametrycznego U Manna-Whitneya. Wybrano 
go jako najmocniejszą alternatywę dla testu 
t-Studenta [8]. W wypadku porównania prób 
zależnych, używano natomiast testu Wilcoxona. 

Duża część wykonanych analiz stanowiła 
jednak porównanie pomiędzy wynikami z wielu 
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niezależnych grup porównawczych, co prowa-
dzono przy użyciu testu ANOVA Kruskala-
Wallisa i testu mediany. Do zilustrowania różnic 
pomiędzy poszczególnymi parametrami zastoso-
wano wykresy typu ramka-wąsy. Wykresy te 
posłużyły do wykonania merytorycznej oceny 
zaobserwowanych różnic. 

Do weryfikacji hipotez w przypadku wszyst-
kich przeprowadzonych analiz przyjmowano 
poziom istotności 0,05. 

5 WYBRANE WYNIKI BADAŃ 

Bardzo ważnym parametrem przy ocenie jakości 
nadruku jest adhezja farby do podłoża. Jej brak 
dyskwalifikuje odbitkę. Zgodnie z literaturą [14] 
różnica pomiędzy wartościami swobodnej ener-
gii powierzchniowej użytych do drukowania 
folii i napięcia powierzchniowego farb druko-
wych powyżej 10 mN/m jest traktowana jako 
warunek ogólny uzyskania dobrej adhezji farby 
do podłoża. 

W ramach realizowanych badań zweryfiko-
wano prawdziwość tej zależności dla folii biode-
gradowalnych. Było to możliwe dzięki wykona-
niu w programie STATISTICA diagramów kore-
lacyjnych (przykładowy przedstawiono na 
rys. 3) i wyznaczeniu współczynnika korelacji 
r Pearsona. Stwierdzono, że pomiędzy tymi 

parametrami występuje średnia zależność. Uw-
zględniając jednak w analizie stosowane w ba-
daniach farby i podłoża drukowe, a zwłaszcza 
ich wpływ na ogólny rezultat uzyskany dla farby 
1 i folii 2 oraz folii 1 i 3, które zawsze wyka-
zywały bardzo dobrą adhezję – można uznać, iż 
ta zależność jest raczej silna. Bardzo słabą zależ-
ność odnotowano tylko dla wodorozcieńczalnej 
farby 1 o bardzo wysokim napięciu powierz-
chniowym, w porównaniu z innymi wykorzysty-
wanymi farbami. Wykazywała ona dobrą 
adhezję do podłoży celulozowych 1÷3, a akcep-
towalną dla folii na bazie skrobi 6. Nie nadaje 
się ona natomiast do zadrukowania podłoży 
polilaktydowych, choć spełnia dla folii 4 
zalecenia podawane w literaturze. Farby 6÷8 na 
bazie żywicy PU/NC i NC/PU wykazują średnią 
korelację, farby 2÷4 silną, a farba 5 bardzo silną. 
Można stwierdzić, że duża wartość różnicy 
pomiędzy swobodną energią powierzchniową 
folii i farby drukowej powoduje dobrą adhezję 
farby do podłoża. Wyjątek stanowi folia 2, gdyż 
stosowane wobec niej farby drukowe nie 
zapewniały odpowiedniej drukowności i uzyski-
wano odwrotną korelację. Można spodziewać 
się, że wykonanie na tym materiale nadruków 
w podwyższonej temperaturze pozwoli uzyskać 
rezultaty zgodne z oczekiwanymi. 

a) b) 

  

Rys. 3. Wykres rozrzutu (diagram korelacyjny) różnicy swobodnej energii powierzchniowej pomiędzy farbami drukowymi 
i przyczepnością farb do podłoża dla: a) farby 2, b) farby 5. 

Jednym z podstawowych parametrów służą-
cym do oceny jakości nadruku jest wynik po-
miaru densytometrycznego gęstości optycznej 

pola o pełnym stopniu pokrycia. W ramach 
realizowanych badań przeprowadzono m.in. 
analizę zależności pomiędzy różnicą wartości 
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swobodnej energii powierzchniowej używanych 
do badań folii i farb drukowych a gęstością 
optyczną pola o pełnym stopniu pokrycia 
powierzchni wykonanych nadruków. Pozwoliła 
ona stwierdzić nieznaczne ich powiązania (rys. 
4). Wzrost różnicy pomiędzy tymi parametrami 
powoduje niewielki wzrost gęstości optycznej. 
Zależność ta jest nieznacznie silniejsza w przy-
padku nadruków wykonanych przy użyciu cylin-
dra rastrowego o gęstości rastra 160 l/cm, niż 
200 l/cm. Ilość przekazywanej farby drukowej 
dla tego pierwszego jest większa, co wiąże się 
z udziałem większej ilości farby biorącej udział 
przy podziale w poszczególnych strefach. 
W związku z tym poprawa zwilżalności i właś-
ciwości adhezyjnych powoduje przeniesienie na 
podłoże większej ilości farby. 

 

Rys. 4. Wykres rozrzutu (diagram korelacyjny) różnicy swo-
bodnej energii powierzchniowej pomiędzy folią a farbą druko-
wą i gęstości optycznej pola o pełnym stopniu pokrycia po-
wierzchni. 

Kolejnym parametrem określającym jakość 
jest kontrast względny. Ustalenie jego wartości 
jest w pewnym sensie alternatywą wobec po-
miaru przyrostu wartości tonalnych. Zalecane 
jest, aby nadruk wykazywał możliwie dużą kon-
trastowość. Średnia wartość kontrastu względ-
nego obliczonego dla pola o stopniu pokrycia 
powierzchni rastrowej 70%, oznaczanego jako 
K(70), wyniosła 30%. Dla 44 z 46 odbitek wy-
konanych przy użyciu farb o barwie czarnej 
uzyskano wartość kontrastu względnego K(70) 
powyżej 15%, czyli przewyższała ona podawaną 
w literaturze [3] jako satysfakcjonującą, umożli-
wiając tym samym wnioskowanie o wysokiej ja-

kości nadruku. W wypadku drukowania farbami 
o barwie purpurowej wartość tę podawano jako 
20% i została ona przekroczona dla 38 z 46 
wykonanych i branych pod uwagę w analizie 
odbitek. 

Na poziomie istotności 0,05 stwierdzono 
wpływ folii biodegradowalnej na wartość kon-
trastu względnego, wyznaczanego dla pola ras-
trowego o stopniu pokrycia powierzchni 70% 
(rys. 5). Dla wyznaczonego kontrastu względ-
nego K(70) istotne różnice pomiędzy wynikami 
uzyskano dla nadruków wykonanych na foliach 
1 i 5 oraz 4 i 5. Najwyższe przeciętne wartości – 
bez względu na rodzaj farby drukowej – uzyska-
no dla folii 4 i były one na poziomie 34%, przy 
czym dla folii 1 i 3 były tylko nieznacznie niż-
sze i w przybliżeniu wynosiły po 32%.  

Również w wypadku folii 2, 5 i 6 wartości 
kontrastu względnego były do siebie zbliżone. 
Najmniejsze różnice tej wartości – w zależności 
od rodzaju farby – uzyskano dla folii 1 i 4, naj-
większe zaś dla folii 2, 3 i 5. Dla tych drugich, 
w zależności od rodzaju farby drukowej, różnice 
wartości kontrastu względnego wynosiły odpo-
wiednio 24, 23 i 27%. 

Innym parametrem określającym jakość 
odbitki oraz samego podłoża drukowego jest po-
łysk. Użyte do drukowania farby drukowe 
umożliwiają uzyskanie odbitki o wysokim po-
łysku. Duży wpływ na ten parametr ma jednak 
też i rodzaj stosowanego podłoża. Nie stwier-
dzono istotnego wpływu na połysk odbitki 
barwy farby, jednak jej receptura, rodzaj roz-
puszczalnika, żywicy i dodatków – determinują 
mierzone wartości. 

Najwyższy połysk uzyskiwano dla nadruków 
wykonanych z użyciem farby 3, choć pojedyn-
cze najwyższe wyniki otrzymywano dla odbitek 
zadrukowanych farbami 6 i 7. Na podłożach 
o niskim połysku najmniejszą przeciętną war-
tość połysku odbitki uzyskano, drukując farbami 
1 i 4, najwyższą natomiast farbami 7 i 5. Na 
podłożach o wysokim połysku najmniejszy 
wpływ rodzaju podłoża na uzyskane wartości 
połysku na odbitce stwierdzono dla nadruków 
wykonanych farbami 4, 6 i 7. Dla farb 2 i 5, 
w odróżnieniu od pozostałych, dla żadnego 
podłoża nie uzyskano bardzo wysokiego połys-
ku, mierzonego przy geometrii 20

o
. 



Ocena jakości nadruku fleksograficznego na wybranych foliach biodegradowalnych 

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012        www.statsoft.pl/czytelnia.html 213 

Bez podziału na grupy

Folia; Oczekiwane średnie brzegowe

Bieżący efekt: F(5, 86)=3,9975, p=,00262

Dekompozycja efektywnych hipotez

Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności

Folia 1 Folia 2 Folia 3 Folia 4 Folia 5 Folia 6

Folia

15

20

25

30

35

40

45

K
7

0

 

 

Rys. 5. Przykładowy wynik jednoczynnikowej analizy wariancji dla danych wyników kontrastu względnego K(70) odbitek 
wykonanych farbą czarną, przy użyciu formy drukowej 2 i cylindra rastrowego 200 l/cm. 

Badania, poza analizą wybranych parametrów 
umożliwiających ocenę jakości, obejmowały 
również analizę szeregu zmiennych determinu-
jących proces drukowania. Analizę wpływu 
rodzaju folii na jakość odbitki wykonano na 
podstawie wyników badań parametrów jakoś-
ciowych 92 odbitek zadrukowanych 8 farbami 
o barwie czarnej i 8 farbami o barwie purpu-
rowej na 6 foliach biodegradowalnych. Nadruk 
wykonano przy użyciu formy drukowej 2 i cy-
lindra rastrowego o gęstości rastra 200 l/cm.  

 

Rys. 6. Wykres ramka-wąsy dla gęstości optycznej pola o peł-
nym stopniu pokrycia w zależności od rodzaju folii z uwzględ-
nieniem wyników dla odbitek zadrukowanych farbami o bar-
wie czarnej. 

 

Rys. 7. Wykres ramka-wąsy dla współrzędnej barwy L* 
w zależności od rodzaju folii z uwzględnieniem wyników dla 
odbitek zadrukowanych farbami o barwie purpurowej. 

Przykładowe graficzne przedstawienie rezul-
tatów przeprowadzonej analizy statystycznej 
zamieszczono na rys. 6-7. 

W wyniku prowadzonych badań stwierdzono, 
że tylko ok. 40% średnich wartości gęstości 
optycznych pola o pełnym stopniu pokrycia 
powierzchni wykonanych odbitek mieściło się 
w przedziale 1,0÷1,5, zaś 46% w przedziale 
0,5÷1,0. Dla farb czarnych średnia gęstość op-
tyczna pola o pełnym stopniu pokrycia powierz-
chni odbitek wykonanych na foliach 
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biodegradowalnych z prawdopodobieństwem 
95% będzie zawierać się w przedziale 
0,87÷1,10, dla farb purpurowych zaś w prze-
dziale 0,86÷1,05. W zależności od rodzaju farby 
uzyskano bardzo dużą różnicę otrzymanych 
wartości. Najlepsze rezultaty uzyskano 
odpowiednio dla odbitek wykonanych na foliach 
1, 4, 6 i 3, bez względu na barwę farby. Wartość 
mediany dla wszystkich przypadków jest 
powyżej 1,0. Folia 6 wykazywała najwyższą 
przydatność do zadruku, bez względu na rodzaj 
stosowanych farb. Folie 2 i 5 są natomiast 
podłożami o większych wymaganiach w pro-
cesie drukowania. W ich wypadku dużo 
istotniejszą rolę odgrywał optymalny dobór 
farby do podłoża, który umożliwiał uzyskanie 
satysfakcjonującej jakości. 

Ponadto dla niemalże wszystkich parametrów 
określających jakość nadruku stwierdzono istot-
ny wpływ rodzaju folii biodegradowalnej na 
jakość wykonanej odbitki. W zależności od ro-
dzaju rozpatrywanego parametru, za nadruki 
o wysokiej jakości – wykonane w jednakowych, 
opisanych warunkach, przy zastosowaniu róż-
nych farb bez ich optymalnego doboru – można 
uznać ok. 40% z nich. 

Z powodu uzyskanych wartości gęstości 
optycznej pola o pełnym stopniu pokrycia po-
wierzchni dla ok. 40% odbitek wykonanych na 
foliach biodegradowalnych ich jakość uznano za 
wysoką. Z kolei uwzględniając odchylenie stan-
dardowe tego parametru – było ich blisko 50%. 
Wartość kontrastu względnego, obliczonego dla 
pola o stopniu pokrycia rastrowego 70%, nawet 
ponad 80% odbitek zadrukowanych farbami 
o barwie purpurowej i dla ponad 95% w wy-
padku czarnych, pozwalała uznać za wysokiej 
jakości, zgodnie z literaturowymi standardami 
[3]. Natomiast pomiar różnicy barwy na odbitce 
tylko w 42% z nich świadczył o ich wysokiej 
jakości. 

Innym uwzględnionym w badaniach czynni-
kiem wpływającym na przebieg procesu druko-
wania i jakość odbitki jest rodzaj formy druko-
wej. Analizę wpływu parametrów formy druko-
wej na jakość nadruków przeprowadzono na 
podstawie wyników badań wykonanych dla 192 
odbitek, sporządzonych przy użyciu 4 form 

drukowych przygotowanych z użyciem 2 foto-
polimerów od różnych producentów. 

Zastosowane narzędzia statystyczne umożli-
wiły stwierdzenie istotnego wpływu formy dru-
kowej na następujące parametry jakości odbitek 
wykonanych na foliach biodegradowalnych: 
 kontrast względny K(70) i K(80),  
 stopień pokrycia powierzchni rastrowej pól 

kontrolnych:1÷3% i 30÷93% (rys. 8). 

Po wykluczeniu przy analizie wyników uzys-
kanych dla nadruków wykonanych na folii 2, na 
poziomie istotności 0,05 stwierdzono także 
wpływ parametrów formy drukowej na gęstość 
optyczną pola o pełnym stopniu pokrycia po-
wierzchni. W wyniku przeprowadzonych analiz 
dla uzyskanych danych stwierdzono istotny 
wpływ rodzaju fotopolimeru użytego do przy-
gotowania formy drukowej na przekazywanie 
farby, a także gęstości rastra na jakość odbitki.  

Biorąc pod uwagę producenta fotopolimeru, 
odnotowano istotny jego wpływ na kontrast 
względny oraz stopień pokrycia powierzchni pól 
rastrowych: 1, 3, 30, 40, 50, 60, 90 i 93%. Dla 
form drukowych wykonanych z fotopolimeru 2 
(form 3 i 4) stwierdzono istotny wpływ gęstości 
rastra na następujące parametry:  
 gęstość optyczną pola o pełnym stopniu 

pokrycia powierzchni,  
 kontrast względny,  
 jasność, 
 stopień pokrycia powierzchni pola kontrol-

nego 93%.  

Natomiast dla form drukowych wykonanych 
z fotopolimeru 1 (formy 1 i 2) wpływ tego para-
metru odnotowano na poziomie istotności 0,05, 
tylko dla stopnia pokrycia powierzchni pól kon-
trolnych o wartościach: 20, 30, 40, 50, 60 i 70%. 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwier-
dzono, iż formy drukowe wykonane z fotopoli-
meru 2 umożliwiły uzyskanie odbitek o lepszej 
jakości. Nadruki przygotowane przy użyciu 
form drukowych o wyższej gęstości rastra wyka-
zywały wyższy przyrost stopnia pokrycia po-
wierzchni rastrowych i niższy kontrast.  

Nie stwierdzono istotnego wpływu na jakość 
wykonanych odbitek stosunku gęstości rastra na 
formie drukowej do gęstości rastra cylindra 
rastrowego. 
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Rys. 8. Przykład zastosowania testu ANOVA Kruskala-Wallisa do analizy wyników stopnia pokrycia powierzchni pola ras-
trowego 60% odbitek w zależności od stosowanej do drukowania formy drukowej. 

6 WNIOSKI 

Na podstawie studiów literaturowych, przepro-
wadzonych badań i ich analizy stwierdzono: 
 tworzywa biodegradowalne są bardzo dob-

rym materiałem na niektóre rodzaje zadruko-
wanych opakowań powszechnie wykonywa-
nych z tworzyw sztucznych, a ich możli-
wości aplikacyjne do tych celów wciąż 
zwiększają się, wraz z rozwojem technologii 
ich produkcji, 

 technika fleksograficzna dobrze sprawdza się 
do drukowania na foliach z tworzyw biode-
gradowalnych, przy czym zastosowanie znaj-
dują tu zarówno farby rozpuszczalnikowe, 
jak i wodorozcieńczalne, 

 konwencjonalne farby fleksograficzne poz-
walają uzyskać nadruk o wysokiej jakości na 
tworzywach biodegradowalnych, a ograni-
czenie w ich stosowaniu może stanowić tyl-
ko ilość jednocześnie użytych w procesie 
drukowania farb drukowych i ewentualnie 
powierzchnia nadruku, w wypadku ich 
przeznaczenia do kompostowania, 

 najwyższą jakość nadruku uzyskano, wyko-
nując odbitki przy użyciu farb rozpuszczal-
nikowych na bazie NC/PU, PU/NC i PA, 

 farby wodorozcieńczalne umożliwiają otrzy-
manie nadruku o wysokiej jakości na więk-
szości użytych folii biodegradowalnych, 

 stosowane w produkcji folii dodatki, a nie 
typ polimeru z jakiego ją wykonano, 
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decydują o specyficznych właściwościach 
materiału i o jego przydatności do druko-
wania, stąd nie jest możliwe jednoznaczne 
stwierdzenie wyższości w tym zakresie 
jednego rodzaju folii nad drugim, 

 nadruk o najwyższej jakości otrzymano dla 
próbek folii: celulozowej 1, polilaktydowej 4 
i skrobiowej 6 zadrukowanych farbą roz-
puszczalnikową 7, folii celulozowej 3 i skro-
biowej 6 zadrukowanych farbą rozpuszczal-
nikową 4 oraz folii celulozowych 1 i 3, poli-
laktydowej 4 i skrobiowej 6 zadrukowanych 
farbą wodorozcieńczalną 2.  
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