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Mechaniczny efekt
matowienia / wybyszczania
Opis zjawiska
Mechaniczny efekt matowienia lub wyb yszczania jest typowym b dem obrazu, który w okrelonych
warunkach, moe wyst powa w rolowym offsecie heatsetowym. Efekt ten jest widoczny na delikatnych
powierzchniach rastrowych, z regu y w miejscach, w których z drugiej strony by o wysze nadawanie farby.
Po kilku tysi cach obrotów w miejscach z wyszym na oeniem farby po odwrotnej stronie staj si
widoczne ciemniejsze, intensywniejsze wzory.

Gdzie mo e powstawa mechaniczny efekt matowienia lub wybyszczania?
Z zasady mechaniczny efekt matowienia / wyb yszczania moe powstawa na kadym, zarówno na górnym
jak i dolnym zespole drukowym, przy czym farby magenta i ó ta praktycznie nie wykazuj takiego
zachowania.

Przyczyny powstawania zjawiska
W kadym przypadku chodzi o nierówne oddzielanie si wst gi papieru od obci gu, spowodowane rón
adhezja na delikatnych powierzchniach rastrowych i miejscach o wyszym na oeniu farby. Ten problem
uwidaczniany jest przez farb , ale moliwe przyczyny s jednak bardziej wielowarstwowe i skomplikowane.
Powstawaniu mechanicznego efektu matowienia lub wyb yszczania mog sprzyja nast puj ce czynniki:
• Wygl d formy drukowej
• Zdolno absorpcji pod oa drukowego
• Kompresja obci gu gumowego
• Ci gliwo farby
• Charakterystyka wsi kania farby w pod oe
• Napi cie wst gi papieru
• Stosowana farba
Chc c okreli
pochodzenie mechanicznego efektu zmatowienia / wyb yszczania trzeba
odpowiedzie na nast puj ce pytania:
• Która z farb powoduje powstawanie tego zjawiska?
• Czy b d w obrazie powstaje na górnym czy na dolnym zespole drukowym?
• Czy obci g zapewnia w aciwe oddzielanie wst gi papieru?
• Kiedy by y zmieniane obci gi?
• Czy ci gliwo farby jest odpowiednia do pod oa drukowego?
• Czy pr dko wsi kania farby jest odpowiednia do pod oa drukowego?
• Czy mechaniczny efekt matowienia / wyb yszczania wyst puje w farbach podstawowych?

sobie

rodki zaradcze
Dowiadczenie pokazuje, e w wi kszoci przypadków za powstawanie mechanicznego efektu
matowienia/wyb yszczania odpowiedzialny jest ca y szereg czynników, wobec czego rónorakie s równie
sposoby moliwych rozwi za.
39.1.01

Podane niej rodki zaradcze mog wydawa si na pierwszy rzut oka dyskusyjne, pozostaj jednak w
zalenoci od uk adu konstrukcyjnego k ta zrywania wst gi papieru (cylindry gumowe górnego i dolnego
zespo u drukowego w uk adzie pionowym, jeden nad drugim, górny cylinder gumowy przesuni ty do przodu
lub do ty u).
W zalenoci od konfiguracji korzystnie moe wp yn zmiana nast puj cych parametrów:
• Uycie farby o niszej ci gliwoci w zespole drukowym, gdzie wyst puje wysze nadawanie farby
• Uycie wolniej wsi kaj cej farby (UWAGA! Schni cie)
• Zastosowanie obci gów o lepszej kompresji
• Podwyszenie napr enia wst gi papieru
• Zmniejszenie napr enia wst gi papieru
• Zmniejszenie prowadzenia wody do minimum
• Zmiana stosowanej farby podstawowej (np. ó tej)
Do dzi nie stwierdzono, by uycie alternatywnego dodatku do rodka zwilaj cego, druk z alkoholem
izopropylowym lub bez, prowadzi o do poprawy. W przypadku w aciwoci papieru, to mechaniczny efekt
matowienia / wyb yszczania wyst puje cz ciej przy papierach o niszej gramaturze.

Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgl du nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z post pu technicznego.

