Informacja techniczna
Dok¹d zmierza fleksografia?
Z kopciuszka w królewnê...

Fleksografia jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê technik¹ druku, która w bardzo
krótkim okresie czasu zapewni³a sobie stabilny udzia³ w rynku wytwarzania produktów
poligraficznych.
Jeszcze niedawno traktowana by³a jako tania, prosta metoda drukowania du¿ych, pe³nych
p³aszczyzn i nieskomplikowanych rysunków kreskowych, g³ównie do oznaczania opakowañ,
a niska jakoœæ druku spe³nia³a nie za wysokie wymagania okreœlonego krêgu odbiorców.
W czasie kiedy inne techniki druku rozkwita³y, j¹ postêp techniczny omija³ bardzo skutecznie a¿
do lat 90-tych. I nagle, w ci¹gu zaledwie kilku lat przesz³a zadziwiaj¹c¹ metamorfozê jakoœci
i mo¿e dziœ œmia³o konkurowaæ z offsetem a nawet wklês³odrukiem, szczególnie w sektorze
druku opakowañ.

Rys. 1) Udzia³ poszczególnych technik druku w europejskim rynku produkcji opakowañ.
Nikt nie przypuszcza³, ¿e ta technika wkroczy w obszary zarezerwowane dotychczas dla innych
metod druku. Osi¹gniêcie takiego sukcesu mo¿liwe by³o wy³¹cznie przez œcis³¹ wspó³pracê firm
reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny przemys³u, pocz¹wszy od konstruktorów maszyn drukarskich,
firm zajmuj¹cych siê technikami reprodukcyjnymi, producentów wa³ków rastrowych i form
drukowych, a tak¿e dostawców farb.
Jakie usprawnienia techniczne zrewolucjonizowa³y fleksografiê?
Dzisiejsze maszyny drukuj¹ce wyposa¿ane s¹ w:
- systemy sterowania
- roboty do wymiany cylindrów rastrowych
- urz¹dzenia nadzoruj¹ce przebieg wstêgi
- systemy rakli komorowych zapewniaj¹ce sta³e i powtarzalne przenoszenie farby
- automatyczne urz¹dzenia reguluj¹ce p³ynnoœæ farb
- zespo³y drukowe z bezpoœrednim napêdem umo¿liwiaj¹ce druk bezstopniowy
Firmy zajmuj¹ce siê reprodukcj¹ systematycznie zg³êbiaj¹ tajniki przygotowania w³aœciwych dla
tej techniki materia³ów, a najwa¿niejsze wœród nich to::
- w³aœciwy k¹t nachylenia i liniatura rastra
- optymalizacja formy punktu rastrowego
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-

zoptymalizowanie metody wydruków próbnych (proof-ów)
zastosowanie cyfrowej obróbki p³yt, co umo¿liwi³o osi¹ganie wy¿szej liniatury rastra,
zmniejszenie przyrostu wartoœci tonalnych, wydruk drobniejszych elementów kreskowych
i stabilny druk nak³adu

Dygitalizacja procesu obróbki p³yt poci¹gnê³a za sob¹ zmianê geometrii rastra, a g³ówne korzyœci
wynikaj¹ce z tego faktu, to czystszy druk negatywowy i brak wra¿liwoœci na ró¿nice w docisku.
Producenci wa³ków rastrowych przyczynili siê do rozwoju fleksografii przede wszystkim przez
wprowadzenie na rynek wa³ków ceramicznych o maksymalnej liniaturze do 500 linii/cm.
Umo¿liwi³o to m.in.:
- druk z liniatur¹ do 60 linii/cm
- zoptymalizowanie formy ka³amarzyków farbowych
- ustalenie najw³aœciwszych proporcji ka³amarzyków do progów
- zoptymalizowanie opró¿niania ka³amarzyków poprzez dobór odpowiednich materia³ów
Tak¿e wytwórcy p³yt drukowych stworzyli mo¿liwoœci osi¹gania wysokiej jakoœci druku, g³ównie
przez zastosowanie p³yt fotopolimerowych, a w szczególnoœci p³yt cienkich o gruboœci 0,76
i 1,14 mm. Spowodowa³o to szereg korzyœci, a sama dostêpnoœæ do gotowej p³yty sta³a siê du¿o
³atwiejsza.
Ogromnym u³atwieniem sta³o siê tak¿e wprowadzenie technologii tulej rozprê¿nych (sleev-ów)
z kompresyjnymi podk³adami, w postaci pianki lub przylepców.
Nale¿y wspomnieæ równie¿ o nowych technikach monta¿u w oparciu o mikropunkty, które znacznie
poprawi³y jakoœæ pasowania i pozwoli³y na skrócenie czasu monta¿u.
Wa¿nym elementem poprawy jakoœci fleksografii s¹ tak¿e nowe rozwi¹zania producentów farb
drukarskich. Farba jest przecie¿ odpowiedzialna za wizualizacjê efektów wszystkich tych nowin
technicznych, a jej odpowiednio wysoka jakoœæ zapewnia powodzenie procesu druku. Aktualnie
stosowane farby produkowane s¹ w oparciu o wysoko pigmentowane systemy koncentratów,
o uniwersalnym zastosowaniu, dobrej drukownoœci i optymalnym czasie schniêcia.
Druki wykonane technik¹ fleksografii towarzysz¹ nam codziennie na ka¿dym kroku.
Wystarczy wymieniæ chocia¿by popularne torby reklamowe, opakowania kawy, makaronów itp.
W zale¿noœci od stosowanego pod³o¿a nadruki wykonuje siê farbami:
·
wodorozcieñczalnymi
·
rozpuszczalnikowymi na bazie NC, poliwinylobutyralu i polichlorku winylu, poliamidu,
poliuretanu i akrylu
·
utrwalanymi promieniami UV
Farby wodorozcieñczalne s³u¿¹ g³ównie do zadrukowywania pod³o¿y wsi¹kliwych i znajduj¹
zastosowanie do zadruku tektury falistej, owijek, toreb, chusteczek higienicznych, ozdobnych
papierów opakowaniowych, tapet, etykiet i kartona¿y.
Farby rozpuszczalnikowe z kolei stosuje siê na pod³o¿a niewsi¹kliwe, na prawie wszystkie rodzaje
folii, do druku nawierzchniowego i do druku miêdzywarstwowego. Dotyczy to zarówno folii
poliolefinowych (LDPE i HDPE), polipropylenowych (orientowanych, barwionych w masie,
lakierowanych), poliamidowych, poliestrowych a tak¿e metalizowanych.
Coraz wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê farby utrwalane promieniami UV. Najczêœciej u¿ywa
siê ich do druku etykiet, znajduj¹ tak¿e zastosowanie do zadruku aluminium i pude³ kartonowych.
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Niezale¿nie od rodzajów farb, spoiw i rozpuszczalników od dobrej farby fleksograficznej oczekuje siê:
- dobrej charakterystyki drukowania i mo¿liwoœci przyjmowania farby przez farbê
- stabilnego zachowania w trakcie ca³ego procesu druku
- wysokiej intensywnoœci i po³ysku
- wysokiej transparentnoœci
- szybkiego wysychania
- niskiej zawartoœci rozpuszczalników resztkowych w zaschniêtej warstewce farby
Rodzaj zastosowanego spoiwa wp³ywa znacz¹co na niezwykle wa¿ne w³aœciwoœci dobrej farby np.:
- przyczepnoœæ
- odpornoœæ na zadrapania i œcieranie
- odpornoœæ na zgrzewanie na gor¹co
- odpornoœæ na zgniecenia
- wodoodpornoœæ
- podatnoœæ na kaszerowanie i lakierowanie
- odpornoœæ na wp³yw pakowanego produktu
Równie¿ rodzaj stosowanych do produkcji farb pigmentów jest niezwykle wa¿ny, zapewniaj¹c
m.in.: odpowiedni¹ œwiat³oodpornoœæ, czystoœæ barwy, odpornoœæ na t³uszcze, alkalia i kwasy,
odpornoœæ na migracjê.
Producenci farb drukarskich stosuj¹ ró¿ne metody zaopatrywania drukarñ w potrzebne farby,
w zale¿noœci od u¿ywanych iloœci i specyfiki produkcji. Mog¹ to byæ farby gotowe lub systemy
farb do mieszania na miejscu w drukarni.
Farby gotowe do druku dok³adnie odpowiadaj¹ potrzebom okreœlonym przez drukarniê, g³ównie
w zakresie kolorystyki i lepkoœci. Ich zalet¹ jest powtarzalnoœæ, która wa¿na jest szczególnie
przy druku kolorów „markowych” np. opakowañ papierosów.
Coraz czêœciej jednak w wiêkszych drukarniach instaluje siê mieszalnie farb, dziêki którym
pracownicy drukarni mog¹ sami na miejscu mieszaæ farby. Korzysta siê wówczas albo z systemu
gotowych do druku farb podstawowych albo te¿ z systemu koncentratów. W pierwszym przypadku
drukarnia otrzymuje dobran¹ do warunków technicznych i produkcyjnych odpowiedni¹ seriê
farb, z której jest w stanie wymieszaæ potrzebne kolory specjalne. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia
tak¿e zagospodarowywanie resztek farbowych.
Dla drukarñ, które nie s¹ w stanie pokryæ zapotrzebowania na farby korzystaj¹c z jednej serii
farb, du¿o bardziej uniwersalnym rozwi¹zaniem jest stosowanie systemu koncentratów, z których
dopiero po dodaniu odpowiednich dodatków, rozjaœniaczy i rozcieñczalników mo¿emy otrzymaæ
farbê o dowolnej intensywnoœci i parametrach drukowych. Pozwala to na produkowanie
jednoczeœnie farb fleksograficznych i wklês³odrukowych, a jedyne ograniczenia technologiczne
mog¹ wynikaæ z rodzaju stosowanego g³ównego spoiwa.
Jaka przysz³oœæ czeka fleksografiê? Po burzliwym okresie rozwoju technologicznego, który
zapewni³ tej metodzie druku osi¹ganie jakoœci druku porównywalnej z innymi technikami, nast¹pi
z pewnoœci¹ stabilizacja osi¹gniêtej pozycji, g³ownie w bran¿y opakowañ.
Chodzi tu g³ównie o rynek europejski, w USA dla porównania przysz³oœæ fleksografii upatruje siê
w tak¿e sektorze druku gazet.
Jakie s¹ prognozy dla poszczególnych sektorów przemys³u opakowaniowego w kontekœcie
stosowania druku fleksograficznego?

Opakowania miêkkie
-

ustabilizuje siê pozycja i udzia³ w rynku opakowañ w zakresie stosowania farb
rozpuszczalnikowych
nast¹pi znaczny wzrost produkcji z zastosowaniem systemów farb utrwalanych
promieniami UV
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Pod³o¿a kartonowe i papierowe
-

zachowanie dotychczasowego udzia³u w rynku klasycznych zastosowañ farb
wodorozcieñczalnych (tektura falista, woreczki, chusteczki higieniczne itp.)
wzroœnie zainteresowanie produkcj¹ owijek papierowych i pude³ kartonowych przy
zastosowaniu farb wodnych (w USA nast¹pi³ ju¿ znaczny wzrost udzia³u w tych sektorach).

Zastosowanie maszyn hybrydowych
-

popularyzacja maszyn hybrydowych, które umo¿liwiaj¹ stosowanie dwóch technik druku
tj. offsetu i fleksografii w po³¹czonej maszynie, spowoduje z pewnoœci¹ znaczny wzrost
zastosowania farb wodorozcieñczalnych flekso w po³¹czeniu z lakierami lub farbami
metalicznym offsetowymi typu ACRYLAC.

Pomimo szalonego postêpu jaki dokona³ siê w ostatnich latach fleksografia nie jest oczywiœcie
metod¹ doskona³¹ i z pewnoœci¹ nie da siê te¿ w krótkim czasie wyeliminowaæ wszystkich jej
s³abych punktów. Wiadomo, ¿e w pewnych zakresach technologicznych nie bêdzie w stanie
konkurowaæ z innymi technikami druku, ale z pewnoœci¹ zachowa i utrwali równorzêdn¹
pozycjê, jak¹ zdoby³a przebojem, pomiêdzy offsetem a wklês³odrukiem.
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