
Új minőségi standard, 
új piaci lehetőségek – HD Flexo!
Ratkovics Péter

A 2009-es évet a nyomda -
iparban is többnyire a vál-
ság éveként tartjuk számon.
Bár ez a visszaesés a teljes
iparág számára érezhető
volt, egyes részterületeken,
mint a – elsősorban a csoma-
golástechnológiához kap-
csolódó – flexónyomtatás
vagy a digitális nyomtatás,
csupán kisebb volumen-
csökkenést, stagnálást mu-
tattak a gazdasági adatok.
Mégis jelentős igény mu  tat -
kozott ezekben az ágazatok-
ban is a kitörési pont meg-
találására, újabb piacok
meghódítására, olyan meg-
oldásokra, melyek a verseny-
képesség növelését, a meg-
bízható, kiváló minőségű 
és hatékony termelést 
segítik elő.

Ezeknek a törekvéseknek
a jegyében született meg az
a technológia, mely minden
bizonnyal a flexónyomtatás
jövőbeni standardjává válik.
Az EskoArtwork, a világ veze-
tő csomagolástechnológiai
beszállítója a 2009-es Label -
expón mutatta be azt az elő-
készítési technológiát, az ún.
HD Flexo-t, mellyel az egy-két
évtizeddel ezelőtt pusztán
gyenge minőségű nyomtatás-
ra alkalmas flexó az ofszet-,
sőt a mélynyomtatás csúcs-
termékeivel is versenyképes
produktum előállítására képes. 

Egy technológia azonban
csak akkor alkalmazható jól

és gazdaságosan, ha egyrészt
illeszkedik a meglevő gép-
parkhoz és az előkészítésben
használatos eszközökhöz,
másrészt biztosítja azt is,
hogy a kiváló minőségű ter-
mék bármikor egyszerűen és
hatékonyan reprodukálható
legyen. A HD Flexo egy teljes
megoldást nyújtó új techno-
lógia, mely a digitális lemezek
nagyfelbontású optikával tör-
ténő megvilágításán és egy
ehhez illeszkedő speciális rá-
csozáson alapul. Ezt kiegészíti
még a biztonságos és repro-
dukálható munkafolyamat,
melynek kulcseleme a lézer-
berendezésben történő fő-
megvilágítás, az Inline-UV
rendszer. 

Nézzük hát részleteiben,
milyen lényeges elemek fog-
ják a közeljövő flexó előkészí-
tésének és kliségyártásának
technológiáját jellemezni.

A flexólemez-felhasználás
világszerte nő, évente mint-
egy 5-6%-kal – bár ez a növe-
kedés Európában csupán évi
3-4%-ot ér el. Eltérés látható
azonban az egyes szegmensek
növekedésében és a digitális
klisék részarányában egyaránt.

Címkenyomtatás
� 7% éves növekedés.
� EU: flexó cca. 300 000

m2/év, kb. 30% digitális,
magasnyomás (letterpress)
cca. 250 000 m2/év. Ezen
belül a digitális flexó növe-
kedése kb. 15% évente.

Piaci trend:
� kisebb példányszámok,
� magasabb minőségi elvárá-

sok (reprodukálhatóság,
konzisztencia is),

� hagyományos lemezkészítés
költségei (film) emelkednek,

� magasnyomás helyett digi-
tális/flexó belépése.

Hajlékonyfalú csomagolás
� 5-6% éves növekedés.
� EU: flexó kb. 600 000

m2/év, kb. 50% digitális.
Nem flexó (mélynyomás)
a piac kb. 60%-a!

Piaci trend:
� növekvő minőségi/konzisz -

tencia igények, fenntartha-
tóság,

� a sleeve-technológia növekvő
részaránya,

� házon belüli lemezkészítés
térnyerése. 

Hullámkarton-nyomtatás
� 2% éves növekedés.
� EU: flexó 550 000 m2/év,

kb. 15% digitális. A folyékony
polimer (USA) és a film to
plate technológia dominál.

Piaci trend:
� költségcsökkentés,
� folyamatok standardizálása,

folyamatok automatizálása,
� minőségi elvárások növeke-

dése.

A flexónyomtatás lehetőségei
ebben a környezetben:
� a flexógyártás kis-, közepes

példányszámoknál jelentősen
olcsóbb a mélynyomásnál; 
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� a HD Flexo eléri a mély-
nyomtatás minőségét;

� gyors nyomóformagyártás
közvetlen gépközelben; 

� a címkegyártás területén a
flexó helyettesíti az ofszetet
(minőség, automatizált
gyártás);

� a kartonnyomtatásban
(dobozgyártás) a flexó
térnyerése az ofszettel
szemben. 

Egyetlen más olyan nyomta-
tási technológia sincs a vilá-
gon, melynek nyomatminő-
ségét a nyomóforma
előkészítése olyannyira befo-
lyásolná, mint a flexó. A tech-
nológiából adódóan a nyom-
tatás gradációs görbéje
jelentősen eltér az ofszet ISO-
görbéitől, jelentős korrekció-
kat kell (bump-up) alkalmaz-
ni a csúcsfényekben az
1–3%-os minimális pontok
miatt, valamint a középtónu-
sokban is a jelentős ponttor-
zulás miatt. A flexónál jelen-
leg használatos rácssűrűség
legfeljebb 54–60 vonal/cm,
szemben az egyéb technoló-
giáknál használatos 70–80
vonal/cm-rel. Egyértelmű,
hogy a címke- és doboznyom-
tatás piacán, valamint a hajlé-
konyfalú csomagolóanyagok
piacán a térnyerés lehetőségét
a minőség jelentős javítása
hordozza magában. Az Esko -
Artwork két fontos újdonság-
gal szolgál a digitális lemezké-
szítés területén, melyek
kifejezetten a fenti problé-
mákra nyújtanak megoldást.

HIGHRES OPTIKA 
A CDI BERENDEZÉSEKBEN

A CDI-k fiber-laser technoló-
giájával valós 4000 dpi-s fel-
bontást biztosítanak, nagy fó-

kuszmélység mellett. A nagy
fókuszmélység egyszerűen ke-
zelhetővé teszi a különböző
vastagságú lemezek cseréjét,
sőt akár a filmre (ablatív film)
történő levilágítást, mivel
nincsen szükség a vastagság
függvényében folyamatos ka-
librációra. Ez az optikai meg-
oldás biztosítja azt is, hogy
a digitális fotopolimer leme-
zeken, illetve sleeve-eken kí-
vül a CDI-ken levilágíthatóak
legyenek pl. a Flint digitális
lakkozókendői, a Presstek szá-
razofszet lemeze, a fém- vagy
mylar-hordozójú magasnyo-
mó (letterpress) lemezek vagy
akár a Gallus Screeny is.
A száloptikás lézer alacsony
energiafelhasználású, hosszú
élettartamú és nagy megbíz-
hatóságú. Az egyes nyalábok
teljesítménye nagyobb, mint
a diódás lézereké, mindemel-
lett a moiré problémáját meg-
oldja, hogy az egyes nyalábok
teljesen azonosak, az ún.
„mesternyaláb” kópiái. A rá-
csozásból származó moiré-
problémák elkerülésére
a Rip-eken belüli rács- és fel-
bontásfüggő automatikus nya-
lábválasztás ad megoldást.

A nagy felbontásból adó-
dóan (raszterpontonként
kb. háromszor annyi elemi
pont, mint 2400 dpi-nél!)
a pontformák nem, vagy
kevésbé torzulnak, aminek
az eredménye:

� egyforma pontkép, stabi-
labb pontok, 

� sokkal élesebb nyomatkép
vonalas grafikákban, szö-
vegben, barcode-okban stb.,

� középtónusokban a pontát-
hidalások eltűnése.

Ezek együttesen sokkal tisz-
tább, nyitottabb nyomatké-
pet eredményeznek, sőt a
nyomtatás során is hosszabb
futásidőt, állandó nyomatmi-
nőséget és kiváló reprodukál-
hatóságot. Jelentősen csökken
a nyomat kitörése is a csúcsfé-
nyekben. A termelés oldaláról
nem elhanyagolható szem-
pont az sem, hogy a CDI-k
m2/órára vonatkoztatott telje-
sítménye a nagy felbontás
ellenére sem csökken!

HD SCREEN RÁCSOZÁS

A HD Screen rács az EskoArt-
work általánosan alkalmazott
nagy sikerű Sambaflex rácso-
zásának továbbfejlesztése,
mely alapvetően kihasználja
a nagyfelbontású optika hasz-
nálatából származó előnyöket.
Alkalmazásával az ofszet-
nyomtatás teljes tónustarto-
mánya visszaadható flexó -
nyomtatásban, miközben
jelentősen egyszerűsíti és
gyorsítja a flexónyomtatásra
való előkészítés folyamatát.
Dinamikusan változó pont-
méretekkel dolgozik, melyek-

1% HD Flexo 1% Perfect Highlights
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nek pozíciója is „szambázik”
a tradicionális rácspontpozí-
ció körül. A nagyfelbontású
optikának és a polimer struk-
túrájával összemérhető pont-
jainak köszönhetően nincs
szükség a speciális rács mun-
kánkénti beállítására, csak
arra, hogy a megfelelő poli-
mertípushoz „kalibráljuk”
a rácsot. Már a legtöbb nagy
gyártó széles körben használt
lemeztípusára létezik tanúsí-
tott HD Screen rács.

A HD Flexo-val standard
módon használható felbontás

70–80 vonal/cm, míg a csúcs-
fények kb. 0,5–1%-ig futtat-
hatóak ki – ez biztosítja az of-
szettel, illetve mélynyomással
versenyképes nyomatminősé-
get. Bevezetése során a meg-
felelő eredmény eléréséhez
csupán egy úgynevezett
„benchmark tesztet” kell vég-
rehajtani azokon a gépeken,
amelyeken a nyomtatást sze-
retnénk végezni. Nagyon fon-
tos, hogy nincs szükség sem
az aniloxok cseréjére, sem
más, speciális festék haszná-
latára sem!

Rengeteg probléma adódik
azonban gyakorlatban a lézer-
rel már megvilágított klisék
további feldolgozása során.
A megvilágító rámák csövei
nem egyenletesen öregsze-
nek, így a felületen sohasem
egyenletes teljesen a pontok
felépülése. Ez befolyásolja
a nyomat állandóságát a tel-
jes felületen, különösen hosz-
szabb futásidő esetén. Emellett
a lézeregységből az UV-meg-
világításhoz át kell helyezni
a – sokszor igen nagyméretű –
klisét, amely a főmegvilágítás
előtt még rendkívül sérülé-
keny. Az áthelyezés közbeni
sérülések gyakran vezetnek
anyag- és időveszteséghez,
hiszen a sérült klisét azonnal
pótolni kell. Ezek a megfon-
tolások vezettek az Inline-UV
technológia kidolgozásához.

A CDI-be beépített, UV-dió-
dákkal működő főmegvilágí-
tó egység biztosítja, hogy az

Inline-UV a CDI-ben Inline-UV sematikus rajza

Ofszet Ofszet Ofszet

HD Flexo HD Flexo HD Flexo

HD FLEXO – OFSZETNYOMAT ÖSSZEHASONLÍTÁS
Szebb pontformák Jobb festékátadás Élesebb vonalak 
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anyag minden egyes négyzet-
centimétere ugyanolyan meg-
világítást kapjon, a pontok
felépülése,  a nyomóforma ki-
dolgozása teljesen azonos le-
gyen az egész nyomófelületen.
Az UV-diódák élettartama
mintegy 5000 óra, ami kb.
hús szorosa a hagyományos
UV-lámpák élettartamának –
és a diódás technológia követ-
keztében jelentősen csökken
a megvilágítás energiaigénye,
ezzel a (manapság már igen
drága) villamosenergia-fogyasz-
tás is. Tekintettel arra, hogy
a főmegvilágítás után a nyo-
móforma már sokkal kevésbé
érzékeny, kiküszöbölhető

a mozgatás közbeni sérülések-
ből származó anyag- és idő-
veszteség is. Az Inline-UV meg-
világítás mind oldószeres,
mind pedig termállemezek
esetén alkalmazható, és ter-
mészetszerűleg előfeltétele
az automatizált lemezkészítő
sor létrehozásának.

Az EskoArtwork a digitális
klisékészítés és a flexó előké-
szítő szoftverek területén
mintegy 70%-os világpiaci
részesedéssel piacvezető sze-
repet játszik. Az előzőekben
ismertetett, csupán fél éve
bemutatott fejlesztés várha-
tóan az egész iparágra jelen-
tős hatással lesz, egy-két éven

belül a digitális lemezkészítés
standardja lesz. Erre utal, hogy
néhány igen nagy gyártó,
megrendelő és brand-tulajdo-
nos (pl. Procter & Gamble,
Rako stb.) már a 2010-es év
kezdetétől kizárólag HD Flexo
technológiával készült nyo-
matokat fogad el, valamint az
a tény, hogy az EskoArtwork
által 2009 utolsó negyedévében
értékesített CDI berendezések
96%-a HD Flexo-val felszerel-
ten került leszállításra. Magya-
rországon is számos nyomdá-
ban és klisékészítőnél futnak
a „benchmark tesztek”, az első
HD Flexo installációra még
2010 első felében sor fog kerül.

Csaba László

Európa egyik vezető csomagolási megoldás
szállítója, a Sirane Ltd. az év elején mutat-
ta be Sira-Cook termékcsaládját, mely 
innovatív fóliát és belőle készült tasakokat,
zacskókat foglal magába, melyek egyaránt
szolgálnak az élelmiszer csomagolására és
elkészítésére mikrohullámú, illetve hagyo-
mányos sütőben.

Alacsony tömegű alternatívaként fejlesztet-
ték a készételekhez, a marinált halakhoz és hú-
sokhoz. A Sira-Cook elérhető emelt hőtűréssel
és rusztikus, természetes megjelenéssel is.

A Sirane cég új kereskedelmi igazgatója, Je-
remy Haydn-Davies elmondta: „Vevőink hosszú
ideje keresték annak megoldását, hogyan tud-
nak felmelegíteni, illetve megfőzni különböző
ételeket mikrohullámú, illetve hagyományos
sütőben. Ezért fejlesztettük ezeket a tasakokat
és zacskókat. A termék kiváló barrier tulajdon-
ságokkal rendelkezik, és a nem főzésálló válto-
zat komposztálható is.”

A Sira-Cook rengeteg féle színben és textúrá-
ban áll rendelkezésre, mint például a „hagyo-
mányos, papírmegjelenés” és kiváló hőtűrés-
sel rendelkezik, a főzhető változat 230 ºC-ig,
míg a mikrohullámú sütőben alkalmazható

160 ºC-ig. Az ételek általában elkészíthetők
a csomagolásban, saját levükben, de ha túl sok
zsiradék válik ki, alkalmazható egy további ab-
szorbens réteg is.

Minden Sira-Cook fólia tekercsben is hozzá-
férhető, nyomtatható, felhasználható formá-
zó, töltő- és hegesztőgépeken. A nem főzésálló
változat neve Sira-Fresh, a mikrohullámú sü-
tőben alkalmazható a Sira-Cook M, míg a hagyo-
mányos sütőben felhasználható a Sira-Cook R
nevet kapta.




