B∏´dy we fleksodruku i sposoby ich eliminowania

Wielki prze∏om lat dziewi´çdziesiàtych objà∏ wszystkie dziedziny ˝ycia w Polsce
i nic ju˝ nie jest takie jak niegdyÊ. Dotyczy to równie˝ poligrafii. Z dziedziny, która mog∏a zagra˝aç ustrojowi sta∏a si´ sojusznikiem i najlepszym odzwierciedleniem zachodzàcych przemian. ˚ywio∏owy nurt zmian nie ominà∏ fleksodruku, któremu przypada
rola jednej z wa˝niejszych technik druku opakowaƒ. Jej zaletami jest elastycznoÊç,
uniwersalnoÊç i wysoka jakoÊç. Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e dzisiejsze opakowania, które widzimy na codzieƒ w niczym nie odbiegajà od opakowaƒ zachodnich,
które wraz z towarami z importu zalewa∏y polski rynek na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych.
Aby jednak utrzymaç si´ na rynku i stawiaç czo∏a konkurencji, trzeba spe∏niaç
ca∏y szereg warunków, z których wysoka jakoÊç produktu koƒcowego jest czymÊ
oczywistym. Mimo pozornej prostoty fleksodruk mo˝e sprawiaç nieprzyjemne niespodzianki. Z jednej strony sà one pochodnà olbrzymiej ró˝norodnoÊci pod∏o˝y drukowych, jakie sà stosowane do druku opakowaƒ i obejmujà najró˝niejsze rodzaje folii z tworzyw sztucznych i najró˝niejsze gatunki papierów, z drugiej strony jest zrozumia∏e, ˝e do druku na tych pod∏o˝ach muszà byç stosowane farby fleksograficzne,
dostosowane za ka˝dym razem do pod∏o˝a i do drukowanego motywu przez odpowiedni dobór rozcieƒczalnika, rozjaÊniacza, przyspieszacza, liniatury wa∏ka rastrowego itp. oraz do techniki druku z raklem lub bez.
To krótkie wyliczenie uzmys∏awia, ˝e na drukarza fleksograficznego czyha ca∏y szereg pu∏apek technologicznych. Ka˝dy z powy˝szych czynników mo˝e byç przyczynà
b∏´du, powodujàcego, ˝e ca∏y nak∏ad nie ma np. w∏aÊciwej przyczepnoÊci do pod∏o˝a i trzeba go drukowaç na nowo.
Oddajàc do ràk Paƒstwa ten miniporadnik fleksograficzny firma Michael Huber
Polska ma nadziej´, ˝e nie negujàc olbrzymiego doÊwiadczenia zawodowego towarzyszy kolorowej sztuki fleksograficznej pomo˝e w tej przyst´pnej postaci w rozwiàzywaniu problemów, które mogà wystàpiç w druku fleksograficznym.

Michael Huber Polska sp. z o.o.
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Objawy

Ewentualne przyczyny

Korekta b∏´du

KruchoÊç materia∏u.

Mi´ty materia∏ p´ka.

Za wysoka temperatura w suszarce eliminuje wilgoç z papieru lub plastyfikator ze
sztucznego tworzywa.

1. Ciàgle kontrolowaç temperatur´ wst´gi.
2. Dodatkowo nawil˝aç wst´g´ po druku w specjalnym
urzàdzeniu nawil˝ajàcym.
3. Poprowadziç wst´g´ przez
urzàdzenie nawil˝ajàce.
4. Obni˝yç temperatur´
i zwi´kszyç iloÊç powietrza
w suszarce.

Pomarszczony materia∏.

èle wydrukowane, podwójne
linie.

Ko∏a z´bate nie zapewniajà
druku na wysokoÊci pisma.

Wyjustowaç klisze i ko∏a
z´bate na wysokoÊç pisma,
skontrolowaç ko∏a z´bate.

Zbyt szybkie schni´cie.

Farba zasycha na wa∏kach
i kliszach, nie jest przekazywana na pod∏o˝e drukowe.

1. Zastosowanie niew∏aÊciwego rozcieƒczalnika.
2. Niekontrolowany ruch powietrza w pobli˝u klisz
i wa∏ków.

1. Dobraç w∏aÊciwy rozcieƒczalnik.
2. Wyregulowaç suszark´ pomi´dzy zespo∏ami drukujàcymi, unikaç zbyt szybkiego ruchu powietrza i przeciàgu w pobli˝u klisz i wa∏ków z farbà z powodu
wentylatorów, otwartych
okien, drzwi itp.
3. Za∏o˝yç pokrywy na ka∏amarze farbowe.
4. Zastosowaç w∏aÊciwà farb´ do zadrukowywanego
materia∏u.
5. Zmyç klisze po dobraniu
koloru i przed drukiem
z pe∏nà szybkoÊcià.

3. Brak pokryw ka∏amarzy
farbowych.
4. Niew∏aÊciwa farba, niedostosowana do pod∏o˝a.
5. Zaschni´ta farba na kliszach od poczàtku druku.

Zbyt wolne schni´cie.

Farba rozp∏ywa si´ w drugiej
farbie, schodzi z pod∏o˝a
i przechodzi z powrotem na
klisze lub wa∏ki, klei lub brudzi, wsiàka w papier, powierzchnia w miejscu nadruku kilku farb jest kleista.

1. Niew∏aÊciwy rozcieƒczalnik.
2. Za wysoka lepkoÊç farby.

3. Niew∏aÊciwa praca uk∏adu
suszàcego.
4. Dobór niew∏aÊciwej farby.

5. Brak Êrodków poÊlizgowych i przyspieszaczy
w farbie.
Z∏y wydruk.

Nieregularny, postrz´piony
druk na kraw´dziach obrazu
drukowego, zw∏aszcza w kierunku biegu wst´gi.

1. Niew∏aÊciwy docisk wa∏ka
nadajàcego kliszy.
2. Zaschni´ta farba na kliszy
lub wa∏ku rastrowym.
3. Nieprawid∏owa regulacja
szczeliny farbowej.

1. Zastosowaç w∏aÊciwy rozcieƒczalnik.
2. Kontrolowaç lepkoÊç farby.
Je˝eli brak automatycznej
regulacji, kontrolowaç jà
co 20-30 minut kubkiem
pomiarowym.
3. Dopasowaç ca∏y uk∏ad
suszàcy do szybkoÊci
maszyny.
4. Obni˝yç temperatur´
i zwi´kszyç iloÊç powietrza
w suszarce.
5. Dodaç do farby Êrodka
poÊlizgowego.

1. Wyregulowaç docisk mi´dzy wa∏kiem dociskowym
i kliszà.
2. Zastosowaç w∏aÊciwy rozcieƒczalnik, przykryç zespo∏y drukowe.
3. Skontrolowaç ustawienie
szczeliny farbowej.
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Dublowanie.

Objawy

Nieprawid∏owe, dodatkowe
linie wokó∏ zadrukowanej
powierzchni.
Druk podwójnych kraw´dzi.

Ewentualne przyczyny

Korekta b∏´du

2. Niedostatecznie umyty wa∏ek dozujàcy.
3. Wilgoç lub rozpuszczalnik
na nawijanej roli i ich przenikanie na odwrotnà stron´ wst´gi.

kiem pobierajàcym farb´
z ka∏amarza farbowego
i wa∏kiem dozujàcym.
2. Gruntownie oczyÊciç
szczotkà wa∏ek dozujàcy.
3. Dostateczne wyparowanie
rozcieƒczalnika, odpowiednie suszenie, obni˝enie napr´˝enia wst´gi.

1. Zbyt wysoki docisk mi´dzy
kliszà i zadrukowywanym
materia∏em.
2. Niew∏aÊciwe p∏yty lub z∏y
przyrzàd.
3. Podwini´te kraw´dzie
klisz.
4. Cylinder kliszowy nie jest
centryczny, jest „jajowaty”.

5. Zbyt twarde klisze.

Farba zbyt intensywna, zbyt
mocny kolor.

Zbyt du˝o farby na wa∏ku
rastrowym lub kliszach.

1. Zmniejszyç docisk mi´dzy
kliszà i cylindrem dociskowym, obni˝yç lepkoÊç farby.
2. Wykonaç nowy, prawid∏owy przyrzàd.
3. Wykonaç nowe klisze.
4. Sprawdziç cylinder kliszowy, czopy wa∏ów i ko∏a z´bate pod kàtem równomiernoÊci biegu.
5. Zastosowaç klisze zalecane do pod∏o˝a drukowego.

1. Niew∏aÊciwy rozcieƒczalnik
i/lub za wysoka lepkoÊç.
2. Nieprawid∏owa szczelina
farbowa.

1. Obni˝yç lepkoÊç farby.

1. Za du˝o rozcieƒczalnika
lub za niska lepkoÊç.
2. èle wyregulowana szczelina farbowa.

1. Dodaç Êwie˝ej farby, ustaliç w∏aÊciwà lepkoÊç.
2. Ustawiç w∏aÊciwie szczelin´ farbowà, na wa∏ku dozujàcym powinno pozostawaç wi´cej farby.
3. Z producentem wa∏ków
dobraç w∏aÊciwe wa∏ki do
pod∏o˝a.
4. Za∏o˝yç nowy lub zregenerowany wa∏ek rastrowy.
5. Przed wlaniem do ka∏ama-

2. Wyregulowaç szczelin´
farbowà, obni˝yç lub podwy˝szyç docisk.
3. Niew∏aÊciwe wa∏ki farbowe. 3. Uzgodniç z producentem
wa∏ków w∏aÊciwà specyfikacj´ i technologi´ druku
na konkretnym pod∏o˝u
drukowym.
4. Niew∏aÊciwy rozcieƒczalnik. 4. Uzgodniç z dostawcà lub
producentem zastosowanie w∏aÊciwego rozpuszczalnika.
5. èle ustawiony rakiel na
5. Ustawiç prawid∏owo rakiel,
wa∏ku rastrowym.
który powinien prawid∏owo
zdejmowaç nadmiar farby
z wa∏ka rastrowego.
6. Niew∏aÊciwy wa∏ek rastrowy. 6. Zastosowaç wa∏ek rastrowy o mniejszej obj´toÊci
ka∏amarzyków i mniejszym
przekazywaniu farby.
Md∏e, s∏abe kolory.

Zbyt niska intensywnoÊç
farby na pod∏o˝u drukowym.

3. Niew∏aÊciwe wa∏ki przekazujàce farb´.
4. Zu˝yty wa∏ek rastrowy.
5. Stràcanie pigmentu.
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Mora.

Objawy

Niepo˝àdany, dodatkowy
wzór w wielobarwnym druku
rastrowym.

Ewentualne przyczyny

Korekta b∏´du

7. Maszyna nie jest wypoziomowana.
8. Ró˝na gruboÊç pod∏o˝a
drukowego.

7. Sprawdziç wypoziomowanie maszyny.
8. Wymieniç materia∏ na inny.

1. Liniatura wa∏ka rastrowego
jest zbli˝ona lub jest wielokrotnoÊcià liniatury rastra
na p∏ycie, np. raster 30
l/cm na p∏ycie i 120 l/cm
na wa∏ku.
2. Niew∏aÊciwy kàt rastra
w poszczególnych kolorach.

1. Wymieniç wa∏ek rastrowy;
zastosowaç liniatur´ rastra
do druku pó∏tonów.

2. Dopasowaç kàt rastra do
kolorów, patrz: druk rastrowy.

Zapach.

Niepo˝àdany zapach utrzymujàcy si´ na pod∏o˝u.

Resztki rozpuszczalnika.

1. Ustaliç w∏aÊciwà zawartoÊç
rozpuszczalnika w farbie, zastosowaç w∏aÊciwy rozcieƒczalnik.
2. Sprawdziç skutecznoÊç
i temperatur´ suszenia,
zwi´kszyç iloÊç powietrza
w obiegu.
3. Polepszyç schni´cie mi´dzy zespo∏ami drukujàcymi, skontrolowaç odsysanie par rozcieƒczalnika.
4. Obni˝yç szybkoÊç druku.

Odbijanie, brudzenie

Przechodzenie farby na
niezadrukowane miejsca.

1. Farba jeszcze nie by∏a sucha podczas nawijania.

1. Zastosowaç rozcieƒczalniki, które szybciej schnà;
sprawdziç wszystkie suszarki mi´dzy zespo∏ami
drukujàcymi oraz suszark´
wykaƒczajàcà, czy nie sà
uszkodzone, czy dostarczajà dostatecznà iloÊç
goràcego powietrza w odpowiednim kierunku i czy
powietrze ma odpowiednià
temperatur´; optymalnie
obni˝yç lepkoÊç farby;
wzmocniç docisk mi´dzy
wa∏kiem pobierajàcym farb´ i wa∏kiem rastrowym.
2. Jak wy˝ej, optymalnie
zmniejszyç gruboÊç warstewki farby na pod∏o˝u
drukowym.
3. Zmniejszyç naciàg wst´gi.

2. Za du˝o rozcieƒczalnika
w farbie.

3. Za wysokie napr´˝enie
wst´gi w nawijanej roli.
4. Folia spreparowana do
druku po obu stronach, na
skutek czego farba styka
si´ z preparowanà, niezadrukowanà powierzchnià,
zw∏aszcza w wypadku folii
polioelfinowych.

4. Obni˝yç zbyt wysoki naciàg wst´gi na nawijanej
roli, proszkowaç przed nawijaniem; je˝eli to konieczne, nadrukowaç spoiwem,
które oddzieli obie powierzchnie, zadrukowanà
i niezadrukowanà.
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Objawy

Ewentualne przyczyny

Korekta b∏´du

3. Powierzchnia materia∏u êle
przyjmuje farb´.

3. Uzgodniç z producentem
receptur´ farby dla konkretnego pod∏o˝a drukowego; sprawdziç podzia∏
farby; dodaç do farby
Êrodek polepszajàcy zwil
˝anie i eliminujàcy kraterki;
sprawdziç preparacj´ powierzchni pod∏o˝a drukowego.
4. Wyregulowaç docisk.

4. Niew∏aÊciwy docisk mi´ dzy wa∏kami farbowymi, prze kazujàcymi farb´ i kliszami.
Regularne, niepo˝àdane
wzory.

OkreÊlony, równomierny wzór 1. Farba zasycha za szybko
na apli.
na wa∏ku rastrowym i nie
przechodzi w dostatecznym stopniu na klisz´.

2. Zu˝yty wa∏ek rastrowy.

Z∏y druk, z∏y przyrzàd.

Nie drukujà ca∏e partie klisz.

1. Z∏e p∏yty, niew∏aÊciwy przyrzàd klisz.

2. Zbyt ma∏y docisk.
3. Zespó∏ drukowy jest za
luêny, nie jest w∏aÊciwie
dokr´cony.
4. Cylinder p∏ytowy nie jest
okràg∏y, jest „jajowaty”.

1. Przykryç ka∏amarze farbowe; opóêniç schni´cie; dostosowaç odsysanie mi´dzy zespo∏ami drukowymi
do schni´cia farby; dodaç
do farby Êrodek polepszajàcy zwil˝anie pod∏o˝a.
2. Sprawdziç zu˝ycie wa∏ka
rastrowego, ewentualnie
wymieniç na nowy.
1. Sprawdziç dociski i upewniç si´, czy klisze sà dobre; ewentualnie wykonaç
nowe klisze; wykonaç w∏aÊciwy przyrzàd klisz.
2. Wyregulowaç docisk.
3. Sprawdziç po∏o˝enie zespo∏ów drukujàcych w prowadnicach.
4. Sprawdziç centrycznoÊç
cylindrów z kliszami,
sprawdziç wa∏y cylindrów,
czy nie sà wygi´te, sprawdziç, czy czopy i ∏o˝yska
nie sà nadmiernie zu˝yte,
skontrolowaç, czy na ko∏ach z´batych nie ma zaschni´tej farby.

Grudki farby.

Farba zachowuje si´ tiksotropowo, êle p∏ynie, ma grudki.

Zbyt wysoka zawartoÊç wody
wch∏oni´tej z powietrza.

Przykryç ka∏amarze i pojemniki, dodaç glikolu etylowego.

Podzia∏ farby, stràcenia.

Grudki, p∏atki, podobnie jak
wy˝ej.

Niew∏aÊciwy rozcieƒczalnik
lub za du˝o rozcieƒczalnika
w farbie.

Dolaç w∏aÊciwego rozcieƒczalnika dla zrównowa˝enia
farby.

Plamy, brudy.

Mniej lub bardziej kolorowe
plamy w niepo˝àdanych
miejscach wst´gi.

1. Galaretowate czàstki lub
nierozpuszczone czàstki
farby.

1. Przefiltrowaç i usunàç czàsteczki z uk∏adu obiegowego, umyç klisze i wa∏ek
rastrowy.
2. Sprawdziç klisze, ewentualnie skorygowaç.
3. Dodaç do farby odpieniacza.

2. Nierówna powierzchnia
klisz.
3. P´cherzyki piany na kliszy.

53-608 Wroc∏aw (ZARZÑD)
ul. Robotnicza 72
tel. /071/ 73 51 40
73 51 19
73 50 94
fax /071/ 73 50 23
73 50 32

80-308 Gdaƒsk (ODDZIA¸)
ul. Polanki 124
tel. /058/ 55 48 401
55 48 402
fax /058/ 55 48 397
40-035 Katowice (ODDZIA¸)
ul. Plebiscytowa 6a
tel/fax /032/ 51 26 24
tel. /090/ 29 55 92

03-828 Warszawa (ODDZIA¸)
ul. Miƒska 65
tel. /022/ 673 10 88
673 13 04
fax /022/ 813 57 61

70-390 Szczecin (ODDZIA¸)
ul. M. Gorkiego 1a
tel/fax /091/ 22 04 41 w. 57

Firmy sprzedajàce wyroby Michael Huber Polska
DRUKSERVICE Sp. z o.o.
85-315 Bydgoszcz
ul. Ks. Schulza 1
tel. /052/ 345 95 45

INTERGRAF Sp. z o.o.
30-011 Kraków
ul. Wroc∏awska 32
tel. /012/ 632 56 61

PAPIER s.c.
08-110 Siedlce
ul. Karowa 46
tel./fax /025/ 233 69

M & W s.c.
Artyku∏y poligraficzne
20-950 Lublin
ul. Bursaki 6a
tel. /081/ 77 95 07

LEWIATAN s.c.
43-300 Bielsko Bia∏a
ul. Legionów 83
tel. /033/ 298 02
fax /033/ 294 92

ARTIM Sp. z o.o.
45-231 Opole
ul. Oleska 121
tel. /077/ 556 407
/077/ 556 201

TRIADA P.H.U.
60-472 Poznaƒ
ul. Ogrodowa 14
tel. /061/ 852 86 44

OFICYNA POLIGRAFICZNA
APLA s.c.
25-017 Kielce
ul. Paderewskiego 11
tel./fax /041/ 34 416 82

A&A Materia∏y poligraficzne
Adam Mierzejewski
15-523 Bia∏ystok
Grabówka
tel. /085/ 41 81 86

GRAFMAJ AM
60-654 Poznaƒ
ul. Winiarska 1
tel. /061/ 822 40 81 wew. 251
/061/ 822 46 21

A B POLIGRAF
80-365 Gdaƒsk
ul. Czarny Dwór 4A
tel./fax /058/ 53 12 71 wew. 396

P.W. ENWECO Sp. z o.o.
71-454 Szczecin
ul. Zakole 8
tel. /091/ 525 516

P.P.U.H. KOOPgraf s.c.
60-339 Poznaƒ
ul. Grochowska 59a
tel. /061/ 861 89 64
tel./fax
868 79 12

Przedsi´biorstwo OFFSET s.c.
M. T. Bachorski
75-130 Koszalin
ul. Szarych Szeregów 7
tel./fax /094/ 41 15 86 wew. 133

ANDAN
Anna & Danuta Matuszewskie
80-304 Gdaƒsk
ul. Norblina 23
tel. /058/ 556 62 15

InTeMech SA
20-079 Lublin
ul. Chmielna 4
tel./fax /081/ 53 29 805

P.H.U EDMEL s.c.
59-220 Legnica
ul. Ciep∏a 38
tel. /076/ 852 32 05
fax /076/ 852 32 04

SK¸AD FARB I PAPIERU s.c.
90-430 ¸ódê
ul. Piotrkowska 115
tel. /042/ 30 20 07

Oraz JAKON we wszystkich oddzia∏ach na terenie kraju.

