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Low-Energy UV v ofsetovej tlači sa teší čoraz väčšej ob¾ube

14  7 / 

UV technológia je vo svete ofsetovej tlaèe známa už 
ve¾a rokov a jej nasadenie smeruje predovšetkým do 
obalového priemyslu a do špeciálnych aplikácií. Ve¾-
kou výhodou tejto technológie je možnosť potlaèe 
širokého spektra materiálov. Tlačiarne, ktoré vyu-
žívajú UV technológiu, si uvedomujú, že v súèasnej 
dobe musí hárkový ofset ponúknuť zákazníkom na 
polygrafickom trhu vyššiu pridanú hodnotu. 

Nový krok v UV technológii
V posledných mesiacoch a rokoch sa UV technoló-
gia začína silne presadzovať nielen vo svete spra-
covania obalov, ale stále častejšie tiež nachádza 
uplatnenie v komerčnej tlači. Tentoraz ide o novú 
technológiu a objavené možnosti tlače spojené 
s novými UV farbami a UV systémami vytvrdzova-
nia týchto farieb.
Alternatívou k bežným UV farbám a sušiacim 
systémom sa tak javí nová UV technológia, ktorá 
využíva vysoko reaktívne tlačové farby. Aj v tomto 
prípade ide o UV tlačové farby. Na začatie reakcie 
polymerizácie je potrebné dodať podstatne menšie 
množstvo energie než pri bežných UV farbách. 
Na jednej strane to prináša významnú úsporu na 
nákladoch v podobe nižšej spotreby elektrickej 
energie, na druhej strane je potrebné počítať s vyš-
šími nákladmi na vysoko reaktívne tlačové farby. 
Aj napriek týmto úskaliam sa nová technológia 
začína presadzovať nielen na svetových trhoch, 
ale aj v našom regióne (prvé inštalácie v Rakúsku, 
Èesku, Poľsku).

Heidelberg systém DryStar LE UV
Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG 
(Heidelberg) predstavila svoj vlastný systém vy-
tvrdzovania a sušenia už na veľtrhu drupa 2012 
s označením DryStar LE UV (Low Energy), ako 
odpoveď na podobné systémy od ďalších výrobcov 
tlačových strojov. Od tej doby stále viac tlačiarní 
v celom svete spoznáva výhody tohto systému. 
S novým LE UV riešením sa podarilo vyriešiť 
takmer všetky nevýhody konvenčnej UV tlače. 
Všetky riešenia využívajúce nový typ vysoko reak-
tívnych tlačových farieb predstavujú jeden z no-
vých smerov, akým by sa ofsetová tlač mohla pri 
určitých aplikáciách do budúcna uberať.

Heidelberg definuje systém DryStar LE UV ako 
aplikáciu UV určenú predovšetkým pre komerčné 
tlačiarne, ktoré pomocou LE UV môžu získať ďal-
šie obchodné príležitosti. „LE neznamená len Low 
Energy, ale takisto Low Entry,“ uvádza Heidelberg 

oproti zdroju svetla, ktorý sa využíva pri bežných 
systémoch UV sušenia, kde sa používajú predo-
všetkým ortuťové lampy. UV lampy sú navyše 
vybavené zvláštnymi URS (UV Reflection System) 
zrkadlami, umožňujúcimi veľmi efektívne a účinne 
odfiltrovať vznikajúce tepelné žiarenie, a tak eli-
minovať prenos tepla na substrát. Táto eliminácia 
teplotného prenosu je dôležitá hlavne pre potlač 
materiálov, ktoré sú citlivé na pôsobenie vyšších 
teplôt pri ich spracovaní. 

Tlačové stroje Heidelberg so systémom 
DryStar LE UV
Tlačové stroje v opcii so systémom sušenia 
DryStar LE UV sú ponúkané s jednou, dvoma 
alebo tromi UV lampami. Už jedna lampa pritom 
poskytuje dostatočný výkon na vysušenie štvor-
farebnej tlače. V prípade, že je tlač kombinovaná 
s UV lakom, je potrebné vždy využívať minimálne 
dve lampy. 
Ak ide o konfiguráciu stroja s obracaním, tak 

vo svojich propagačných materiáloch. Komplet-
ný systém DryStar LE UV sušenia je geniálny 
a umožňuje urýchliť celý proces spracovania zá-
kazky. To pomôže tlačiarenským podnikom skrátiť 
termíny výroby. Dnes pri tomto systéme už nie je 
zvláštnosťou, že ráno doručené dáta sú spracované 
a večer je vytlačená a kompletne spracovaná zákaz-
ka už u zákazníka. 
Systém LE UV pracuje v inom vlnovom rozsahu 
a je zreteľne výhodnejší. V kombinácii s  použí-
vaním vysoko reaktívnych UV farieb sa spotreba 
elektrickej energie výrazne zníži, čo môže pred-
stavovať na nákladoch za energiu úsporu až 75 %. 
Používaním zdroja LE UV sa v prostredí nevytvára 
žiaden ozón a emisie, takže nie je potrebné odsá-
vať a odvádzať škodlivý vzduch. Navyše prostredie 
je neutrálne a v tlačiarni nie je cítiť typický zápach 
klasickej UV technológie.
Základ systému LE UV tvorí zdroj svetla (modul), 
v ktorom sú osadené ortuťové UV lampy, ktoré 
sú dopované železom (Fe). To je hlavný rozdiel 
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je potrebné, aby lampa bola tiež umiestnená za 
poslednou tlačovou jednotkou pred otočením 
hárku tak, aby bolo možné vytvrdiť aj prvú (lícnu) 
potlačenú stranu hárku. Sušiaky majú štandardné 
rozmery, takže nie je potrebné, aby bol tlačový 
stroj vybavený predĺženým vykladačom (v prípade 
variantu využívajúceho UV farby). Manipulácia 
s lampami je veľmi jednoduchá a nekladie žiadne 
špeciálne nároky na obsluhu. 
Technológia DryStar LE UV je momentálne do-
stupná na strojoch Speedmaster XL, ale i v ďalších 
produktových radoch. 

DryStar LE UV - variabilnosť v UV technológii
Heidelberg technológia DryStar LE UV sa vý-
znamne odlišuje od ostatných systémov určených 
na použitie vysoko reaktívnych farieb predovšet-
kým tým, že výkon lámp dopovaných železom je 
plne regulovateľný. To je tiež predpokladom pre 

možnosť kombinácie s použitím klasických UV 
farieb. Výkon nových LE UV lámp v stroji sa dá 
regulovať v rozsahu od 80 až po 200 W/cm2. V zá-
vislosti od používanej technológie tlačových farieb 
je tak možné nastaviť potrebný výkon jednotlivých 
LE UV lámp. 
V prípade, že sa pracuje s bežnými UV farbami, 
je potrebné pracovať na hornej hranici výkonu 
jednotlivých lámp, aby bolo dodávané optimálne 
množstvo energie. 
Naopak v prípade, keď tlačiareň s tlačovým stro-
jom vybaveným systémom DryStar LE UV pracuje 
s vysoko reaktívnymi UV farbami, je možné znížiť 
celkový výkon na dostatočnú hranicu, čím dochá-
dza k výrazným úsporám na spotrebovanej energii. 
Tlačiareň si pritom môže sama zvoliť podľa sklad-
by zákaziek, s akou technológiou bude aktuálne 
pracovať. Výkon, ktorý lampy v rámci systému 
DryStar LE UV dodávajú, je pritom úplne dosta-

točný pre vytvrdzovanie farieb aj pri vysokých pro-
dukčných rýchlostiach. Tie sa u strojov Heidelberg 
môžu pohybovať až do 18 000 hárkov za hodinu. 
Pri uzatváraní lámp sa automaticky znižuje ich 
výkon na minimálnych 30 %, čo nielen predlžuje 
životnosť UV lámp, ale zároveň umožňuje rýchly 
nábeh na plný výkon.
Lampy využívané v systéme DryStar LE UV 
majú aj niekoľko ďalších výhod, ktoré je potrebné 
zohľadniť. Pri použití týchto lámp vzniká pod-
statne menšie množstvo ozónu než pri niektorých 
iných systémoch. Výrobca uvádza, že množstvo 
ozónu sa pohybuje pod 30 % oproti bežným ortu-
ťovým výbojkám. Pri UV výbojkách dopovaných 
železom vybavených špeciálnym filtrom sa pohy-
bujú emisie ozónu na úrovni okolo 49 µg/m3, čo je 
približne polovica množstva, ktoré je označované 
ako neškodné. 
Dodajme, že pri bežných ortuťových UV lampách 
sa množstvo emisií ozónu pohybuje okolo 170 µg/
m3. To je tiež dôvod, prečo je nutné stroje využíva-
júce ortuťové výbojky vybaviť výkonným odvetrá-
vacím zariadením.

UV technológia nie je pre každého
Tlačiarne sa v prvom rade musia pozrieť na svoje 
portfólio. UV technológia nie je pre každého. 
Pri rozhodovaní o investovaní do UV technológie 
sa bude ináč správať tlačiareň, ktorá ide na jednu 
zmenu, ináč ak je vyťažená trojzmennou prevádz-
kou.
Pri každom novom postupe je potrebné podrobne 
prekalkulovať výhodnosť systému. Cena tlačového 
stroja a spotrebný materiál hrajú významnú rolu. 
Na druhej strane aj konfigurácia stroja je dôležitá 
v prípade, že chcete využívať len lak ako ochrannú 
vrstvu alebo využívať zariadenie na zušľachtenie 
s vysokou pridanou hodnotou (Drip-off, Matt-
-Lack). V takomto prípade je potrebné počítať až 
s tromi UV zdrojmi (lampami).
Napríklad tlačový stroj Speedmaster XL 75-6-
P+LC LE-UV môže mať náklady vyššie cca. o 15% 
v porovnaní s konvenčným prevedením. Náklady 
na vysoko reaktívne farby sú asi o 1,8 až 2,5-krát 
vyššie a cena lakov v porovnaní s konvenčnými 
môže byť 7 až 10-krát vyššia. Náklady na farby sa 
odrazia v konečnom rozpočte podľa stupňa pokry-
tia na hárku. Aj napriek týmto nákladom (vo Švaj-
čiarsku a Nemecku) u klientov výhody systému 
LE UV technológie prevažujú. (Poznámka autora: 
hodnoty sú citované z materiálov Heidelbergu.)
Z vyššie uvádzaných dôvodov je riešenie od spo-
ločnosti Heidelberg, ktorá pri svojich tlačových 
strojoch ponúka možnosť  kombinovať jednotlivé 
technológie, a tak na UV systémy prechádzať 
postupne bez ďalších nákladov spojených s ná-
kupom novej tlačovej technológie, zaujímavé. 
Univerzálnosť stroja by potom mala byť jednou zo 
zásadných predností tlačového stroja so systémom 
DryStar LE UV. 

Výsledky v tlači – pozitívne prínosy
Ihneď vytvrdená vrstva farby na hárku pri precho-
de strojom pôsobí pozitívne aj na tlačový postup. 
Po realizácii tlače lícnej strany sa môže ihneď 
pokračovať s tlačou po druhej strane hárku alebo 
zákazka môže ísť priamo na ďalšie spracovanie. 
Počas tlačového procesu nie je potrebné používať 
poprašovací prášok a tak sa šetrí na nákladoch, ale 
aj okolie stroja aj vlastný stroj nie je potrebné čistiť 
od zvyškového poprašovacieho prášku. Veľkým 
plusom tohto spôsobu tlače je, že tlačovina je ab-
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solútne odolná voči poškriabaniu alebo prípadné-
mu obťahovaniu, či už počas tlače alebo pri rezaní 
v konečnom knihárskom spracovaní. Zabudnite na 
prípadné reklamácie, ktoré sa často vyskytujú pri 
klasickom procese.

Širšie spektrum aplikácií
Technológia LE UV prináša výhody, ktoré má 
každá technológia využívajúca farby vytvrdzované 
pomocou UV žiarenia. Jednou z nich je podstat-
ne širšie spektrum potlačovaných materiálov. 
K štandardným papierovým materiálom pribudla 
aj veľká skupina materiálov, ktoré konvenčnou 
technikou prakticky nie je možné potlačiť (plasty, 
fólie a pod.). 
Ak hovoríme o benefitoch LE UV technológie 
a rozšírení spektra aplikácií, potom nesmieme 
zabudnúť ani na rozšírenie možnosti tlače o efekty 
vytvárané kombináciou tlačových farieb a lakov. 
Najrôznejšie kombinácie či drip-off efekty sú s tou-
to technológiou veľmi ľahko dosiahnuteľné. 
Pri potlači prírodných a kreatívnych papierov, 
ktoré majú pri klasickom spôsobe tlače tendenciu 
vpíjať farbu a spôsobovať neostrý tlačový bod 
a jeho vyšší nárast, je LE UV technológia výnimoč-
ná a zabezpečuje excelentné výsledky bez prepará-
cií týchto papierov (prímerom, disperzným lakom) 
a navyše sa výrazne šetrí čas na sušenie. Výtlačky 
sú brilantné, s vyšším leskom a farebne dosahujú 
vyšší farebný rozsah (gamut).

Spotrebný materiál Saphira
Paralelne so systémom DryStar LE UV spoločnosť 
Heideberg zabezpečuje aj kompletný sortiment 
spotrebných materiálov vysoko reaktívnych farieb 
a lakov, ktoré sú súčasťou programu Saphira. 
Okrem toto samozrejme aj čistiace prostriedky 
a prostriedky pre umývanie valcov a farebníkov.

Klasická UV technológia sa nestratí, jej silnou 
stránkou zostane tlač luxusných obalových mate-
riálov. V súčasnej dobe nie sú vysoko reaktívne UV 
farby a laky vhodné na balenie potravín. 

Pripravil František Martančík

Aká je budúcnosť technológií sušenia a vytvrdzova-
nia tlačovín?
Nová súčasná technológia DryStar LE UV je 
určitou etapou vývoja smerom k LED-UV. Pred-
pokladá sa, že do roku 2020 bude táto technológia 
nahradená LED-UV. 
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