AUTOMATIZÁLÁS SZAKMATÖRTÉNET KAMPÁNY UTÓNEDVESÍTÉS SZÉLESFORMÁTUMÚ NYOMTATÓ DIGITÁLIS NYOMTATÁS

A papír és a nedvesség kapcsolata
WEKO-RFDi: DIGITÁLIS TEKERCSNYOMÓGÉPEKHEZ FEJLESZTETT UTÓNEDVESÍTŐ

A papír jellegzetesen higroszkópos
anyag: a levegő relatív légnedvességtartalmának változásával a papírban lévő rostok akár jelentős mennyiségű
nedvesség felvételére vagy leadására is
képesek. Nedvesség felvételekor a rostok növekednek, nedvességleadáskor
zsugorodnak. A rostok méretváltozása
meghatározóan a rostok átmérőjének
növekedését/csökkenését jelenti – a
rostok keresztirányú méretváltozása
nagyságrenddel nagyobb azok hosszirányú változásánál. Papíroknál ezért
mindig a keresztszálirányú (a rostirányra merőleges irányú) méretváltozás a nagyobb.
Íves ofszetnyomtatásnál például, ahol
a papír közvetlenül érintkezik a nedvesítőfolyadékkal, egy B1-es hossz-szálirányú papírív esetében a nedvességfelvétel hatására rostirányban körülbelül 0,9 mm keresztirányban pedig 1,7
mm-es méretnövekedés lép fel (ugyanez kereszt-szálirányú ív esetében: 0,64
és 2,40 mm!).

A papír higroszkópossága a digitális
nyomtatásnál is sajátos problémaforrás
lehet. A tekercses digitális nyomógépek vagy tóneres elektrofotográfiai,
vagy nagy teljesítményű inkjet rendszerűek. Mindkét esetben a nyomtatási
folyamatot követően egy szárítóegységen halad keresztül a nyomatpálya (a
tónerrészecskéket fixáló, illetve az inkjet festékrétegeket megszárító egységen). A tónerrögzítés, illetve a nyomat-
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Nedvességfelvétel hatására a rostok duzzadnak, nedvességleadásnál
zsugorodnak. A méretváltozás keresztirányban nagyságrenddel nagyobb
szárítás hőközléssel történik, melynek
hatására a papír a gyártása során beállított nedvességtartalmának egy részét
elveszíti. Ez pedig olyan nemkívánatos
jelenségek okozója lehet, melyek a kinyomtatott papírpálya továbbfeldolgozása során okozhatnak problémát
(pl. a hullámosodott ívek ívvezetési
zavart, gyűrődést okoznak, vagy hajtogatásnál a hajtási élek kitöredeznek).
E problémacsoport kiküszöbölésére
ajánl megoldást a német Weitmann &
Konrad GmbH & Co. KG., amely papírok utónedvesítésére, valamint a
kész nyomatok beporzására alkalmas
berendezések fejlesztésére specializálódott.
Az elmúlt évek során a HP-vel közösen végzett fejlesztőmunkájuk eredményeként hozták létre a Weko-RFDi
elnevezésű utónedvesítő berendezést,
melyen a papírpálya áthaladva visszanyerheti eredeti nedvességtartalmát.

A Weitmann & Konrad mérnökei szerint, a Weko-RFDi utónedvesítő egység az összes, jelenleg ismert tekercses
digitális nyomógépre felszerelhető.
A Weko-RFDi berendezés fő szerkezeti eleme egy pergető-tányérokból álló
sor, amelyben a tányérok nagy sebességgel forogva egyenletes, mikroméretű cseppekből álló vízpermetet hoznak
létre. A pergető tányérokhoz kapcsoló-

A Weko-RFDi berendezés vízpergető
egysége
dó szabályozható méretű nyílások segítségével az adagolt nedvesség menynyisége fokozatmentesen változtatható. A HP szakemberei szerint, a kinyomtatott papírpályák utónedvesítése egy fontos lépés annak irányába,
hogy a digitális tekercsnyomtatás valóban konkurenciaképes nyomtatási eljárássá váljon.

