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Témapráce : V|ivvlastností
elastomerní
tiskovéformy
na kvalitutisku
Jsernvelmi rád , žesi studentkaLenkaNovákovávybra|atoto téma
práci. Právětémavhodnékompresibi|ní
ke svézávěrečné
Vrstw
je
u flexotískovrých
forem stá|eve|miaktuá|ní
. Zatímcou fotopo|ymerních
desekse jižde|ší
dobupoužívají
kompresibi|ní
pásky,
|epící
u sleevs( fotopo|ymerních
i elastornerních
) je toto témanovéa
otevírámožnost
zvýšení
kva|itytisku pomocítěchtotiskovýchforem.
Takénašefirmav současné
doběpřipravuje
projekt,ktený
lnovační
umožní
v'ýrobu
kompresibi|ní
vrstvyu elastomerních
sleevs.
Z tohotopoh|edubyIyvýsledkytétodíp|omové
prácepro nás
při da|ším
zajímavé
a použite!né
rozhodování.
Teoretickáčástpopisujevwoj flexotiskových
forem, u pryžových
materiálů
podrobněv porovnánís
možnáažpří|iš
fotopo|ymerními
materiály,a|eje to pochopitelné
vzhledem
k zaměření
dip|.práce.
oceňuji, žeobsahujeinformacei o nejnovějších
techno|ogíích
( využitífaser-|aserů
povrchů
a strukturování
u KODAKNx _ desek).
V experimentá|níčásti
prácebyloprovedenove|ké
dip|omové
množství
měřenía porovnánítiskovýchbodůa p|ochpřed tiskem
a po tlsku , coŽdokazujel zpracování
34 Tabu|eka 38 grafů
s výs|edky.
Štoda, žepoužité
jen ve|mi
tiskové
zařízení
umožňuje
malourych|ost
tisku, při skutečných
( a00- 600 m/min)
rychlostech
ještěvětšív|iv
se dá očekávat
kompresibi|nívrstvy
nežbylyvýsledky
měření.
je přehlednévčetně
Zpracování
výsledků
stručného
hodnocení
Reglstrace
u obchodnÍho
rejstřkuvedeného
kraiským
soudemv Ústínad LabemoddítC, v1ožka
8ó5
|Čo49z7 535,VAT CZ44z7 535

jednot|ivých
výs|edků
testů.
porovnánítisku
Chybíještě
Iinekz náv|ekus různýmÍ
kompresibí|ními
vrstvamipři gravírování
Co2.laserem(je hodnocenpouzeFaser.
laser). Závěrečný
graf na obrázkuč.35 , kteni moh|britzajímavý
protoŽeobsahujezávěrečné
hodnocení,
bohužeI
neodpovídá
tomu,
co mě|obsahovat.
Ve|mizajímavé
by|oporovnáníoptické
hustotyp|nýchp|och, kde
jsemočekával
vyšší
densityu e|astomerních
materiá|ů
. Z výs|edků
jak
patrné,
měřeníje
velkýv|ivmá strukturování
povrchu( KODAK)
na přenosbarvy.
Po formá|ní
stráncebychvytknulpouzečasté
opakováníněktených
jak
textových
částí v úvodnítak
i v experimentá|ní
částidip|omové
prácea dá|eněkterénepřesnostiv teoret.ické
části( str. 14 LAMS
kryjenetisknoucí
místa, str.21 Laserové
gravírování
umožňuje
prvotřídní
přenostiskovébarvy...).
otázkypro obhajobu:
1. Na zák|aděprovedených
rněření: Jakýtyp tiskovéformy by
zvo|i|a
vyžaduje
, pokudzákazník
co nejvyšší
densitu tisku
v p|nýchp|ochách?
2. Jakýrozdílv tisku ( za provozních
- tedy rych|osti
podmínek
tisku 300- 600 m/mín) se dá očekávat
při použitítiskové
formybezkompresibi|nívrstvy
a s kompresibilní
vrstvou?
prácestudentkyLenkyNovákové
Závérečná
sptnilazadání,
ji
doporučujik obhajobě.
Navrhujlk|asifikovat
stupněmvelmidobrá.
V JabloncinadNisou 23.5.20i.G
ing.Jaroslav
P|uhař
prokurísta
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