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Pontazonos, 1:1 arányú képi reprodukció a file-
tól a flexólemezig, finom raszterek probléma-
mentes alkalmazása, szolid pontstruktúra a tel-
jes árnyalattartományban, jobb festékátadás,
és ezáltal magasabb színtelítettség szövegben és
teli tónusokban, stabilabb nyomtatás és ebb�l
ered�en nagyobb példányszámbírás – ezek jel-
lemzik a KODAK FLEXCEL NX Flexografic Sys tem
által el�állítható nyomólemezeket. A FLEXCEL
NX lemezek alkalmazásával olyan nyomtatási
eredmény érhet� el, amely flexibilis csomago-
lóanyagoknál és címkéknél min�ségi alternatí-
vát jelent a mélynyomáshoz képest, közvetlen
hullámkarton nyomtatásnál pedig eléri az of-
szetnyomtatás min�ségét. Mindez a rendszer
néhány részletéb�l adódik, melyek hatása a le-
mezmin�ségben jelenik meg.

A jellegzetesen sárga színezet� FLEXCEL NX
lemez 610×762 mm és 800×1067 mm méretben
kapható. A választék 2011 tavaszára a FLEXCEL
NX Wide jel�, 1067×1524 mm méret� nagyobb
formátummal fog b�vülni, amely a flexibilis
csomagolóanyag- és címkegyártók részére 1,14 és
1,7 mm-es vastagságban, hullámkarton-nyom-
tatók számára pedig 2,54, illetve 2,84 mm-es
vastagságban érhet� el. A lemez mind víz- és ol-
dószeralapú, mind a kationosan kikeményed�
UV-festékekkel történ� nyomtatásra alkalmas.

DIGITÁLIS PRECÍZIÓ: TÖKÉLETES PONT,
TÖKÉLETES LEMEZ

A FLEXCEL NX rendszer lehet�séget nyújt arra,
hogy akár nagyon finom raszter esetén is a tel-
jes árnyalati terjedelmet reprodukálni lehessen
a lemezre, pl. 90 vonal/cm raszter esetében 0,4–
99,6% tartományban. Ehhez a folyamat els�
lépéseként elkészül a KODAK NX levilágítóban
a KODAX FLEXCEL NX Thermal Imaging hor-
dozó termikus képalkotása. Ez 700×1000 mm-es
méretben mintegy három percig tart. A levilágí-
tó IR-Laserdiodával (830 nm) és precíz KODAK
SQUARESPOT képalkotási technológiával dol-

gozik, amely 10 000 dpi felbontású laser energia-
köteget használ.

Az így elkészült negatív maszkot egyszer� me-
chanikai folyamatban lamináljuk fel a FLEXCEL
NX flexólemezre, amellyel egy id�ben eltávo-
lítjuk a lemez véd�fóliáját is. Mivel a lemez fe-
lülete nem tartalmaz olyan anyagjelleg� fels�
réteget, amely a vákuum kialakulását lenne hi-
vatott el�segíteni, pusztán tapadást el�segít�
tulajdonsággal rendelkezik, a képi hordozó a
rajta lév� igen éles, kontúros maszkkal közvet-
lenül a fotopolymer réteggel érintkezik. Ez je-
lent�sen hozzájárul ahhoz, hogy a pontátvitel
1:1 legyen, és az UV-megvilágítás során optimá-
lis pontprofil alakuljon ki. Ezenkívül a fellami-
nált Thermal Imaging hordozó megakadályoz-
za azt is, hogy a lemez felülete érintkezhessen
a környezeti leveg�vel, így meggátolja az oxigén
jelenlétével járó összes káros kísér� jelenséget.
Ezt követi a szokásos UVA hátoldali és f�meg-
világítás. Ezután a negatív maszkot lehúzzuk,
a lemezt kimossuk és megtörténik a végfeldol-
gozás.

PROFILLAL AZ IDEÁLIS JELLEGGÖRBÉÉRT

A fentiek eredményeként ideálisan átvitt sík-, éle-
sen kontúrozott felület� pontokat kapunk, ame-
lyek stabilan rögzülnek a lemezen – mind a kriti-
kus csúcsfényekben, mind a mélységekben. Ez
az alapja és feltétele annak, hogy sima és pont-
kiesésmentes árnyalati átmeneteket lehessen
kinyomni a világos árnyalatokban is. Emiatt
egyébként feleslegessé válik segédgörbék elké-
szítése és kiadása (Bump-up-Kurve) is. Ezeket a
szokásos digitális és a hagyományos nyomó-
forma készítési eljárásoknál szokták alkalmaz-
ni, hogy a legkisebb, még kinyomandó pontok
megjelenését el�segítsék, amelyeket a klisé még
meg tud tartani. Ez viszont a tónusértékek ered-
ményes reprodukálhatóságának és a nyomott ter-
mék képi min�ségének rovására szokott menni.

Oldalnézetben a FLEXCEL NX lemezeken ki-

A különbség a flexólemez néhány 
finom részletéb�l adódik
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alakított pontok vállnélküli optimális csonka
kúpformát mutatnak. Ebb�l ered�en a teljes
nyomtatása során, még abban az esetben is
megtartják stabilitásukat, ha túl er�s lenne a
nyomásráállítás, és nem eredményeznek sem-
miféle pontérték-növekedést. Ezzel szemben a
hagyományos LAMS klisék labilisan rögzült
pontokat tartalmaznak, többnyire gömböly�re
formált ponttet�vel, éles kontúrvonal nélkül.
Ezért ezek a lemezek a rotációs flexónyomás so-
rán érzékenyen reagálnak a nyomáser�sség be-
állítására, és nagyon ingadozó pontérték-növe-
kedést eredményeznek. Ezenkívül a FLEXCEL
NX lemezek a lapos tetej�, élesen kontúrozott,
jól körülhatárolt pontfelépítésb�l ered�en a
teljes nyomtatási folyamat alatt nagyobb ellen-
álló képességet és kisebb kopást tudnak felmu-
tatni, mint a hagyományos digitális vagy az
analóg lemezek. Ezekkel a lemezekkel szemben
a FLEXCEL NX lemezeknek sokkal nagyobb a
példányszámbírása.

NÉHÁNY RAFINÉRIA 
A JOBB FESTÉKÁTADÁS ÉRDEKÉBEN

A flexólemezek felületének célzott profilkiala-
kítása ismert fogás annak érdekében, hogy a le-
mezek festékfelvétele és festékátadása a nyo-
mathordozóra minél jobb legyen. A FLEXCEL
NX rendszer az ultra nagy felbontású KODAK
SQUARESPOT képalkotási technológiát alkal-
mazza a mikrofinomságú KODAK DIGICAP
NX rácsozáshoz, amelyet a digitális képalkotás
során tetszés szerint lehet aktiválni vagy éppen
kiiktatni. Ez a módszer valamivel pontosabb,
finomabb és egyenletesebb, mint más hagyo-
mányos módszerek. A FLEXCEL NX lemez min-
den nyomóeleme a DIGICAP NX rácsozás ered-
ményeképpen egyenletes mikroszerkezetet kap,
amely tényleges felületnövekedést eredményez.

A jobb festékátadás révén a teli tónusú felüle-
tek és szövegelemek (többek között a vonalkód
is) egyenletes, teljes festékfedéssel nyomtatha-

A két felvétel a Kodak FLEXCEL NX lemezek nyomó elemeinek felületi struktúráját ábrázolja, 
amely a Kodak DIGICAP NX rácsozás eredményeként jött létre

Két felvételábra a fényekben még meglév� pontokról. Az NX lemez 0,4%-os pontján is jól megfigyelhet� 
a nyomópont jó rögzülése és a sík nyomófelület. A másik ábra a hagyományos laserlemez (LAMS) fényekben 
meglév� pontját mutatja
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tók. Ennek a tulajdonságnak köszönhet�en sok
esetben le lehet mondani a második feketér�l
vagy fehérr�l a kívánt fedés, ill. telítettség el-
érése érdekében. A DIGICAP NX-et mindazon-
által rasztertartományban is használják, mivel
jó telítettségi értékek realizálhatók túlzott tó-
nusérték-növekedés nélkül. A gyakorlat példá-
ul 0,4-es telítettségjavulást igazolt a cián, ma-
genta és fekete színeknél, illetve 0,2-t a sárga
színnél oldószeres és vizesbázisú festékekkel tör-
tén� nyomtatás esetén. 

A FLEXCEL NX lemezeket nyomdagépbe he-
lyezve el�nyök egész sora derül ki. A felhaszná-
lók jelent�sen nagyobb nyomási sebességr�l
számoltak be, amellyel a motívumokat nyom-
tatni tudták. A FLEXCEL NX lemezek továbbá
kevesebb hajlandóságot tanúsítottak a tónus-
érték-ingadozásra, ha esetleg a nyomtatási be-
állítások megváltoznának, amely közvetlenül a
nyomtatási folyamat stabilitásának javára válik.
A flexólemezek ezenkívül kevésbé hajlamosak
a nyomdafestékkel történ� eltöm�désre, amely

gyakran ahhoz vezet, hogy a fénypontokat már
nem lehet tisztán kinyomni. Ennek következ-
tében a nyomólemez-tisztítás miatti gyártási meg-
szakítások ritkábban válnak szükségessé a flexó -
rotáció folyamán. 

A lényegesen finomabb raszterekkel nyom-
tatható képek és grafikák részletgazdagsága
mellett a legkisebb fénypontok és a teljes tónus -
értékskála harmonikus árnyalatainak visszaadá-
sa is dönt� pluszpontként jelentkezik. A jobban
átadható festéktelítettség egyúttal kontraszt-
gazdagabb és ragyogóbb nyomatképekr�l gon-
doskodik.  Azok a csomagolóanyag-nyomdák,
amelyek FLEXCEL NX lemezekkel dolgoznak,
jobban tudják teljesíteni a márkatermékek és a
kereskedelmi üzletláncok kívánságait: a csoma-
golásban jelenjen meg a min�ség, az érték és az
attraktivitás. Ezek mutatják meg a különbséget.

A rendszerhez használható flexólemezek forgal-
mazója a Jet Europe B.V. és az ISM Budapest Kft.
A Jet Europe nyomán közzétette: Péter István

HAJSZÁLPONTOSAN VÁGUNK!

A pontosan levágott ívek könnyebben kezelhet�k a nyomtatás során, lehet�séget teremtve 
a gyors és min�ségi gyártásra. Ha olyan céget keres, ami hajszálpontosan vágja le 

a papíríveket, akkor ne keressen tovább, megtalálta! Cégünk, a Gemipap pont ilyen!

AHOGY AKAROD!

AMIKOR AKAROD!
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