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Petr Vavﬁík, ﬁeditel divize produkãního tisku
Konica Minolta Business Solutions Czech
1 Kontrolu zaji‰Èují hned dva systémy.
Je to jednak kontrola mnoÏství naneseného
toneru pﬁímo na pﬁenosovém pásu, je‰tû pﬁed
pﬁenesením obrazu na potiskovan˘ materiál.
Tato kontrola se dûje pﬁi kaÏdé „otáãce“ pásu,
takÏe se dá ﬁíci pro kaÏdou jednotlivou kopii.
Druhá kontrola probíhá jiÏ za tiskovou
jednotkou ve speciální dopravní jednotce, která
mimo jiné obsahuje denzitometr, kter˘
ve volitelném intervalu mûﬁí denzity pln˘ch
ploch pﬁím˘ch barev CMY a také pﬁetiskov˘ch
RGB. Z tûchto hodnot se vypoãítává korekce
mnoÏství toneru naneseného v tiskové
jednotce. Aby korekce nebyla skoková
a v nákladu nebyla zﬁetelná, lze operátorem
navolit „zpoÏdûní“ tûchto zmûn.
2 Taková kontrola není nijak automatizovaná
a provádí ji operátor stroje.
3 Papír je samozﬁejmû v˘znamnou souãástí
tiskového procesu i v na‰ich digitálních
strojích. Jeden aspekt je kvalita samotného
tisku a v˘sledn˘ vzhled, kter˘ je u tonerov˘ch
systémÛ ovlivnûn obecnû ménû neÏ napﬁíklad
u inkjetu, protoÏe toner je zafixován na
povrchu papíru. Dal‰ím pohledem je, jak
kvalita papíru ovlivÀuje hladk˘ prÛchod
strojem. Tento aspekt v na‰ich strojích
vylep‰ují moderní technologie jako
je podtlakové podávání, vyhﬁívání v‰ech

vstupních kazet nebo rovnání a vlhãení papíru
po tisku.
4 Co se t˘ãe kvality tisku, posunuli jsme
se k vy‰‰ímu rozli‰ení, k vût‰í barevné hloubce,
k ﬁadû technologiím vylep‰ující v˘sledn˘
obraz, ke konzistentním plochám. Co je ale
nejdÛleÏitûj‰í a co se v˘raznû na strojích
zlep‰ilo je stabilita a konzistence kvality v ãase,
coÏ byl a stále je u digitálních strojÛ kritick˘
parametr. V˘voje doznaly také tonery, které
potﬁebují niÏ‰í zapékací teplotu a jejichÏ
barevnost umoÏÀuje certifikovat na normu
ISO 12647, to lze povaÏovat za známku kvality
tisku. V˘voj strojÛ smûﬁuje jasn˘m smûrem
a to je automatizovat proces tisku. Pozadu
nezÛstávají ani kontrolní prvky strojÛ, které
zjednodu‰ují a zrychlují práci operátora stroje.
Vedle zmínûné in-line kontroly barevnosti jsou
na‰e stroje vybaveny kontrolou dvojitého
naloÏení a kontrolou pﬁesnosti naloÏení papíru.
V dráze papíru pﬁed vstupem do fixaãní
jednotky jsou senzory a mechanismy pro
korekci ‰ikmého naloÏení a také vystﬁedûní
papíru, coÏ je kritické pﬁedev‰ím pro duplexní
soutisk.
Roman Baloun, Product Manager,
Impromat INT. spol. s r.o.
1 Kromû základních informací z knihovny
médií a barevn˘ch profilÛ jsou v‰echna
produkãní zaﬁízení Ricoh vybavena tzv.
„Paralelní kalibrací“, která v prÛbûhu tisku
sleduje sytost jednotliv˘ch barev je‰tû pﬁed
pﬁenosem na tiskové médium. ZároveÀ jsou
vyhodnoceny údaje z dal‰ích senzorÛ, vãetnû
okolní teploty a vlhkosti. Cel˘ systém doplÀuje
technologie VCSEL, která díky nastaviteln˘m
40-ti laserov˘m paprskÛm eliminuje jak˘koliv
posuv barev. Pﬁi tisku velk˘ch nákladÛ navíc
udrÏují optimální teplotní podmínky uvnitﬁ
zaﬁízení kapalinou chlazené v˘vojnice.
V˘sledkem je tedy maximální stabilita barev
v prÛbûhu celé zakázky.
2 V pﬁípadû vyuÏití on-line dokonãování
je kromû samotné kontroly zpracování dÛleÏité
také zaji‰tûní hladkého chodu celé zakázky.

Roman Baloun

of European affairs Canon

Dokonãení ankety z ofsetové Typografie
ze str. 3.
1 Jaké kontrolní systémy mûﬁí správnou
barevnost v˘tiskÛ na va‰ich digitálních
tiskov˘ch strojích?
2 Jak probíhá kontrola správného zpracování
tiskoviny ve finisherech nebo knihaﬁsk˘ch
zaﬁízeních pﬁipojen˘ch on-line za digitální
tiskov˘ stroj?
3 OvlivÀuje kvalitu digitální tiskoviny stále
i volba správného papíru? Jak v˘znamnû?
4 Jak se za posledních 5 let zdokonalily
kontrolní prvky na digitálních tiskov˘ch
strojích a kvalita tisku?

Petr Vavﬁík

Czech representation is warranted in the center

Michal Toman

dûní znaãky Canon
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Zastavení jakékoliv ãásti systému totiÏ
znamená i pﬁeru‰ení tisku, coÏ vyÏaduje zásah
obsluhy, ztrátu ãasu i materiálu. Ricoh proto
vyuÏívá témûﬁ 40 let zku‰eností ‰védské
spoleãnosti Plockmatic, která je známkou
‰piãkové kvality dokonãovacích zaﬁízení. Díky
vestavûn˘m senzorÛm se zde napﬁ. hlídají
skuteãné tlou‰Èky jednotliv˘ch publikací, ãímÏ
se pﬁedchází nepﬁíjemnostem zpÛsoben˘m
nepﬁesn˘m nastavením ze strany obsluhy.
3 Volba tiskoviny a znalost jejích vlastností
je pro zaruãení oãekávan˘ch v˘stupÛ jedna
z klíãov˘ch vûcí. Ricoh proto disponuje vlastní
knihovnou, která zahrnuje stovky poloÏek
pﬁedních v˘robcÛ tiskov˘ch médií a je stále
doplÀována o nové substráty. Dal‰í v˘hodou
je moÏnost detailního nastavení a vytváﬁení
vlastních dal‰ích odvozen˘ch profilÛ, ãímÏ lze
zajistit vynikající v˘sledky napﬁ. u atypick˘ch
grafick˘ch strukturovan˘ch médií nebo
substrátÛ pouÏívan˘ch v ofsetové technologii.
4 Spoleãnost Ricoh svÛj vstup na trh
produkãních zaﬁízení zaloÏila na robustní
konstrukci jednotliv˘ch ãástí tiskového
procesu. V oblasti registrace média je díky
tomu dosaÏeno precizního soutisku s tolerancí
pod pÛl milimetru. Samotná registraãní
jednotka zabírá více neÏ polovinu tiskové ãásti
zaﬁízení a díky této plo‰e je schopná fyzicky
ovlivnit správnou orientaci média na vût‰inû
jeho trasy. V oblasti kvality tisku se u poslední
generace roz‰íﬁil barevn˘ gamut ﬁádovû o 10 %
více neÏ kategoricky obdobné technologie,
kter˘ umoÏÀuje nátiskovou kvalitu, coÏ
potvrdila certfikace Fogra 39. Dal‰í novinkou
je vylep‰ená podpora tisku na strukturovaná
média díky speciálnímu obousmûrnému
zpÛsobu pﬁenosu a fixace toneru na substrát.
Michal Toman, Product Business Developer PP
Cut Sheet, Canon CZ s.r.o.
1 Canon ve sv˘ch barevn˘ch produkãních
archov˘ch zaﬁízeních vyuÏívá automatick˘
systém ARCDAT, kter˘ prÛbûÏnû monitoruje

2 3

Océ ColorStream Twin series

barevnou densitu procesních barev a dokáÏe
v reálném ãase korigovat pﬁípadné zmûny
barevnosti. Dále je ke kaÏdému takovému
zaﬁízení dodáván mûﬁící systém i1 Process
Controll, kter˘ slouÏí nejen pro ovûﬁení správné
barevnosti, ale i k nastavení celého systému.
2 Pravdûpodobnû nejvy‰‰í dÛleÏitost
má dÛsledná kontrola kvality v˘stupu pﬁi tisku
na kontinuálních produkãních digitálních
strojích. Jednak proto, Ïe pﬁi rychlostech tisku
aÏ 248 m/min na pásu papíru ‰irokém 30“
(cca 762 mm) toho obsluha opticky mnoho
nezkontroluje, ale pﬁedev‰ím proto, Ïe pﬁi
povaze tiskÛ, jaké jsou tímto zpÛsobem
produkovány (bankovní v˘pisy, faktury
operátorÛ, direct mailingy, personalizace cenin,
informace o PIN nejrÛznûj‰ích typÛ karet, tisk
obálek, medicínské pﬁíbalové letáky, knihy,
logistické dokumenty…) je jakákoli chyba
nemyslitelná. Prostﬁednictvím vlastních
i partnersk˘ch kontrolních systémÛ jsme tak
schopni provádût kontroly od nejjednodu‰‰ích
– napﬁ. soutisk správné pﬁední a zadní strany
dokumentu, po optickou nebo OCR kontrolu
obsahu vyti‰tûné stránky vÛãi zdrojové
databázi a její vloÏení do správné obálky,
kontrolu korektní korporátní barevnosti
dokumentu atp., to v‰e pﬁi plné rychlosti stroje
a vãetnû mechanismÛ pro o‰etﬁení chybov˘ch
stavÛ. Nejde v‰ak „jen“ o kontrolu správného
vyti‰tûní dokumentu, ale o kontrolu celého
workflow, tedy o to, zda se v‰echny (správnû
vyti‰tûné) dokumenty dostanou v poﬁádku
aÏ na konec celého produkãního procesu, tedy
vãetnû celé dokonãovací linky. V‰echny tyto
kontroly jsou pak ve finále moÏná dÛleÏitûj‰í,
neÏ vlastní tiskové ﬁe‰ení, protoÏe zabraÀují
napﬁ. úniku citliv˘ch informací, nebo
minimálnû ztrátám za reprinty chybné
produkce.
3 Nejvût‰í vliv kvality papíru na kvalitu
tiskoviny lze vzhledem k vlastnostem
pouÏitého typu „barvy“ (vût‰inou vodou
ﬁeditelné dye nebo pigmentové inkousty)
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vysledovat u inkoustov˘ch technologií obecnû,
zejména pak pﬁi tisku na produkãních
kontinuálních inkoustov˘ch tiskárnách, kde
je vliv kvality papíru zásadní. Tiskárny jsou
z principu ãasto nasazovány v prostﬁedích, kde
existuje tlak na pouÏívání nejlevnûj‰ích
ofsetov˘ch papírÛ, které jsou ze své fyzikální
podstaty (nadmûrná savost) pro inkoustov˘ tisk
nejménû vhodné. Navíc pﬁi obrovské
produktivitû tûchto tiskáren je jak˘koli
sebemen‰í krok vzhledem ke „smysluplnûj‰ím“
papírÛm v˘raznû cítit ekonomicky. Na tuto
skuteãnost reagují jednak v˘robci tiskáren
v˘vojem nov˘ch typÛ inkoustÛ a rÛzn˘ch
technologií pro o‰etﬁení papírÛ (primerování),
ale poslední dobou pﬁedev‰ím v˘robci papírÛ,
pro které se papír pro produkãní inkjetov˘ tisk,
kter˘ byl dﬁíve stranou jejich zájmu, stává díky
masivnímu nasazování tûchto technologií
mnohdy i na úkor ofsetu velice atraktivní
komoditou, takÏe pomûr kvalita/cena je oproti
situaci pﬁed nûkolika málo lety ﬁádovû lep‰í
a nejvût‰í hendikep inkjetové technologie vÛãi
napﬁ. ofsetovému tisku se tak zaãíná de facto
ztrácet i u tradiãnû ofsetov˘ch aplikací (tisk
novin, knih atp…)
4 Kvalita tisku u elektrografie se v posledních
letech jiÏ v˘raznû nezlep‰uje. Také systém
ARCDAT byl v posledních letech zmûnûn spí‰e
kosmeticky, jelikoÏ jiÏ pﬁed pûti lety dosahoval
velmi dobr˘ch v˘sledkÛ – odchylka barevnosti
v prÛbûhu tisku jedné úlohy ΔE < 1
V˘raznû patrnûj‰í nárÛst kvality lze
v uvedeném období vysledovat u produkãních
inkoustov˘ch kontinuálních systémÛ, které
byly dﬁíve primárnû cíleny do transakãního
prostﬁedí s obecnû niÏ‰ími nároky na kvalitu
tisku. V souãasné dobû jsou jiÏ bûÏnû
vyuÏívány i pro tisk nároãn˘ch „graphic arts“
aplikací, i kdyÏ kvalitou zatím stále nemohou
plnû konkurovat ofsetovému tisku nebo
hlubotisku, zejména pﬁi tisku na levnûj‰í
media. ×
Jitka Böhmová

Aktuality digitální

Gelová tiskárna Ricoh
Aficio SG 7100DN
Impromat pﬁichází na trh s novou
barevnou gelovou tiskárnu Ricoh
SG 7100DN. Tiskne nejen bûÏné
kanceláﬁské dokumenty, ale také
panoramatické obrázky a plakáty
aÏ do délky 130 cm!
Tiskárna Aficio SG 7100DN je vybavena moderní technologií
GELJET™, která pro tisk vyuÏívá
rychleschnoucí gel. Jeho pouÏití
nabízí jasné a ostré v˘tisky aÏ do
rozli‰ení 3600 x 1200 dpi a zároveÀ umoÏÀuje vyuÏívat oboustrann˘ tisk. Standardní zásobník papíru zvládne papír v rozsahu gramáÏí 60 – 163 g/m2, voliteln˘ boãní
zásobník aÏ do 256 g/m2.
Jednoduché ovládání tisku pomocí
ovladaãe RPCS podtrhuje uÏivatelsky pﬁívûtiv˘ ovládací panel tiskárny. Pﬁístup ke v‰em operacím
je z pﬁední strany zaﬁízení, vãetnû
doplÀování papíru a v˘mûny gelov˘ch kazet bez nutnosti manipulace s cel˘m zaﬁízením. Jednoduch˘
je i tisk na obálky díky moÏnosti
jeho nastavení pﬁímo v tiskovém
ovladaãi.
Ricoh SG 7100DN podporuje
Windows i Mac prostﬁedí.
Má nízkou spotﬁebu, splÀuje
Energy Star. ×
Tiskárna Ricoh Aficio SG 7100DN
je vybavena moderní technologií GELJET™,
která pro tisk vyuÏívá rychleschnoucí gel.

Print EXPO 2014 – ohlédnutí
Dataline za veletrhem
Poslední únorov˘ t˘den roku 2014
byl na brnûnském v˘stavi‰ti zasvûcen nûkolika veletrhÛm. BohuÏel
veletrhy Print EXPO i Embax jiÏ
zﬁejmû nikdy nedosáhnou své dávné slávy a proto jejich expozice zabraly pouze jedinou halu. Pﬁesto
si nemÛÏeme jako vystavovatelé

na prÛbûh leto‰ního Print Expa nijak stûÏovat. Na‰e expozice vzbudila velk˘ zájem a bûhem ãtyﬁ dnÛ
jsme vytiskli a rozdali okolo
11 000 vzorkÛ tiskÛ realizovan˘ch
pﬁímo na na‰em stánku technologiemi HP Indigo a Scodix. Je to pro
nás zjevn˘ signál toho, Ïe skuteãnû
existuje reáln˘ zájem nejen o ty
nejlevnûj‰í tisky, ale i o tisky kvalitní se ‰piãkov˘m zu‰lechtûním.
Pro ty z vás, kteﬁí jste se nemohli veletrhu zúãastnit, pﬁiná‰íme alespoÀ
pár fotografií z na‰eho stánku. Doufáme, Ïe vám budou inspirací pro
náv‰tûvu na‰í expozice na veletrhu
Reklama-Polygraf, která probûhne
13. aÏ 15. kvûtna 2014 v Praze. ×

NAVI GRAF spustil
do prevádzky digitálnu tlaã
s najnov‰ou technológiou
v strednej Európe

jediní vlastníci kompletného zariadenia v strednej Európe (v Maìarsku zariadeniu ch˘ba modul Rainbow), zapoÏiãali sme ho na v˘stavné úãely ná‰mu dodávateºovi.
Na PrintExpo v Brne sme vytlaãili
a rozdali 11 000 kusov ukáÏok v˘tlaãkov. V súãasnosti sme spustili
prevádzku celej novej technológie
v na‰ich priestoroch a pripravujeme
projekt pre hárkovú tlaã, samozrejme s nejakou ‰pecialitou, ale o tom
prezradím viac pri spustení celého
projektu. Ten by sme mali zrealizovaÈ do konca roka 2014,“ uviedla
Natália Bugyi Viscápiová, majiteºka
spoloãnosti NAVI GRAF.
Digitálny reliéfny lakovací stroj
Scodix sa môÏe pouÏiÈ napr. pri
v˘robe luxusn˘ch obalov v mal˘ch
sériách. UmoÏÀuje parciálne lakovanie, reliéfne lakovanie, tlaã
Braillovho písma a naná‰anie glitterov. Lakovanie je moÏné od vlasov˘ch línií cez ‰truktúrované
efekty, vystupujúcu tlaã, digitálne
vodoznaky aÏ po 3D imitácie kvapiek. MoÏno reálne simulovaÈ povrchy tlaãen˘ch motívov. KoÏen˘
opasok hodiniek, golfová loptiãka
ãi perlov˘ náramok tak získavajú
úplne novú dimenziu. Aplikácia
glitterov (s trblietav˘m efektom)
umoÏÀuje veºmi luxusné zv˘raznenie, ktoré je dobre uplatniteºné
na v˘robkoch pre deti a pri módnom tovare, parfumoch, ‰perkoch
a podobne.

TlaãiareÀ NAVI GRAF sídliaca
vo Vozokanoch, ako prvá tlaãiareÀ
na Slovensku, investovala do najnov‰ej digitálnej technológie, ktorá
nie je dostupná ani v âeskej republike, Rakúsku, Poºsku ãi Ukrajine a v tomto období úspe‰ne
spustila jej prevádzku. Jej súãasÈou
je aj digitálny reliéfny lakovací
stroj, ktor˘ na v˘stavné úãely veºtrhu PrintExpo v Brne pre svojho
dodávateºa zapoÏiãala e‰te pred
spustením celej technológie
vo vlastn˘ch priestoroch.
„Na‰a spoloãnosÈ sleduje najnov‰ie
trendy v polygrafii a svojim zákazníkom priná‰a produkty v najvy‰‰ej
kvalite. Vzhºadom k tomu, Ïe sme
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„MoÏnosÈ digitálnej tlaãe Braillovho písma bude vzhºadom na neustále meniacu sa legislatívu nadobúdaÈ ãím ìalej väã‰í v˘znam a ide
celkom urãite o veºmi dôleÏitú v˘hodu, ktorú na‰a tlaãiareÀ s t˘mto
zariadením ponúka. ZároveÀ
je tieÏ zaujímavé, Ïe s t˘mto strojom vieme tlaãiÈ nielen na papier
s rôznym povrchom a farbou, ale
aj na metalické fólie, syntetick˘,
priehºadn˘, tmav˘ a recyklovan˘
papier, kartón, lepenku na skladacie kartóny a dokonca aj na plasty.
Pre NAVI GRAF nevytlaãiteºné
uÏ neexistuje“, doplnila Natália
Bugyi Vicsápiová. ×
Zdroj: Tlaãová správa, NAVIGRAF

12 ocenûní pro Canon
za inovace ve zpracování
obrazu
Spoleãnost Canon Europe oznámila, Ïe získala dvanáct prestiÏních
ocenûní od v˘zkumné a testovací
organizace Buyers Laboratory
(BLI). Canon dosáhl úspûchÛ celkem ve tﬁech kategoriích. Sedm
ocenûní získal v kategorii V˘bûr
roku (Pick of the Year), tﬁi v kategorii Mimoﬁádné úspûchy ve vztahu k Ïivotnímu prostﬁedí (Environmental Outstanding Achievement)
a dvû v kategorii Energetická úãinnost (Energy Efficiency).
V˘zkumná a testovací organizace
BLI oceÀuje a velmi kladnû hodnotí trvalé investice spoleãnosti
Canon v oblasti inovací a pro leto‰ní zimu proto udûlila spoleãnosti Canon následující ceny.
■ V kategorii V˘bûr roku – vynikající ãernobílé multifukãní zaﬁízení v rychlostní kategorii 31 aÏ 40
stran formátu A3 za minutu získal ocenûní model Canon
imageRUNNER ADVANCE 4235i.
■ V kategorii V˘bûr roku – vynikající
ãernobílé multifukãní zaﬁízení
v rychlostní kategorii pﬁes 90 stran
formátu A3 za minutu získal ocenûní model Canon imageRUNNER
ADVANCE 8295 PRO.
■ V kategorii V˘bûr roku – vynikající barevné multifukãní zaﬁízení
formátu A4, které je urãené pro

