
21. tiskové formy pro tisk z výšky
Tisk z výšky, knihtisk a flexotisk, používají reliéfní tiskové formy, na kterých jsou tisková místa vyvýšená a netisknoucí místa zahloubená. Na vyvýšená místa se nanáší tisková 
barva. Tiskne se přímým způsobem - tisková forma přichází do přímého styku s potiskovaným materiálem.

tf pro kNiHtisk
Je reliéfní a zhotovená z kovu
NEVÝHODY: velmi pracné a náročné, TF trpí opotřebením a je mechanicky poškoditelná, sazeč je omezen nabídkou písma, písmo značně neskladné a zdravotně závadné, pro-
tlačení papíru = snížení kvality, pokud se nepoužije při dalším otisku nové písmo = TO nese vady způsobené opotřebením písma, didotův systém + tisknoucí a netisknoucí prvky 
= z dnešního pohledu je toto používání zbytečně komplikované a složité 

Pro všechny problémy, se technika knihtisk užívá velmi omezeně.
 Uplatnění nachází v oblasti zušlechťovacích technologií (ražba, výsek, fóliový tisk, slepotisk, číslování a perforace).
 Pro běžný tisk se prakticky nepoužív -  Výjimku tvoří umělecký tisk a zvláštní druhy reprezentativního tisku, které zajišťují některé malé firmy (např. tisk knihtiskem na ruční 
papír v malých nákladech nebo i kusově).

TF v knihTisku vzniká dvouFázově:
1. FÁZE -  vzniká sazba – zhotovuje sazeč buď ručním / automatizovaným / kombinovaným zp.
2. FÁZE – tiskař ze sazby zhotoví TF – tiskař obloží sazbu netisknoucím materiálem a upevní ji do ocelového tiskového rámu -> poté vkládá do TS a tiskne

RozděLEnÍ TF 
rozdělují se podle zp. zhotovení, podle materiálu (ze kterého jsou zhotovené), podle charakteru tiskových prvků, podle použití.

1) PODLE ZPŮSOBU, jakým jE tiSkOvá fOrma ZhOtOvEná:
- mechanicky (ruční, řádková nebo písmenová sazba), zhotovení je ruční
- fotochemicky (leptáním do zinku – štočky, nebo zhotovení obepínací reliéfní TF),
- elektronicky (prostřednictvím rycího automatu na elektronickém principu).

2) PODLE POUŽitÉhO matEriáLU jE mOŽnÉ tiSkOvOU fOrmU ZhOtOvit:
- z písmoviny (ruční a automatizovaně zhotovená sazba)
- z mědi / zinku (leptané reliéfní štočky),
- z gumy (gumotyp, zhotovení vulkanizací),
- z plastu (štoček zhotovený z plastické hmoty, linoryt),
- ze dřeva (dřevořez, dřevoryt).
- fotopolymer (nejmodernější druh TF z fotopolymerní kompozice).

3) PODLE CharaktErU tiSkOvýCh PrvkŮ mŮŽEmE tiSkOvÉ fOrmy rOZDěLit na:
textové (obsahují pouze písmo) X obrazové (pouze štočky) X kombinované (kombinace textu a štočků).

4) PODLE POUŽitÍ LZE tiSkOvÉ fOrmy rOZDěLit na:
- TF určené k běžnému produkčnímu tisku
- speciální (obsahují sazbové číslovače, perforační linky, planžetový výsek, vyhřívanou podložku pro horkou ražbu - fóliový tisk).

5) PODLE tvarU mŮŽEmE tiSkOvÉ fOrmy rOZDěLit na:
rovinné (pro archové TS) X obepínací (pro archové rotačky) X oblé (novinové rotačky zhotovené odlitím z písmoviny)

Sazeč do sázítka litery sázel pomocí sázítka, pinzety, šídla a sazebnice
Od 19. St – automatizovaná sazba = monotype / linotype

ŠToČkY v knihTisku
Reliéfní prvky zhotovené z kovů / fotopolymeru, tvoří obrazovou část – může ji tvořit linoryt, dřevořez, dřevoryt a lze tisknout pérovou i tónovou grafiku

PODLE CharaktErU PŘEDLOhy a PODLE ZPŮSOBU jEjÍ rEPrODUkCE rOZDěLUjEmE štOčky na:
a) pérový (zhotovený z černobílé pérové předlohy)
b) autotypický (tónový rozsah obrazu je reprodukován prostřednictvím autotypické sítě)
c) autopérový (kombinuje ve svém obraze pérovou i tónovou předlohu)
d) štoček autotypický vykrývaný (pozadí obrazu je úmyslně potlačeno nebo zcela odstraněno, zejména technikou odleptání)

tf pro fLEXotisk
Na rozdíl od knihtisku TF je vždy pružná a k tisku se používá nízkovyskozní barva která se nanáší prostřednictvím aniloxového válce

Tisková FoRMA
dříve ručně vyřezávaná pryž (levná, dříve nebyly v Čechách k dostání fotopolymery→výrobci: Švýcarsko, Holandsko), později vulkanizace (odlévání gumy za vysoké teploty a 
tlaku) - dnes fotopolymer

Dnešní flexotisk používá moderní tiskové formy na principu návleku (sleevu), který je v TJ upevněn na tzv. vzduchovém jádru → Vzduchové jádro představuje speciálně upravený 
válec (vyrobený z oceli  / nověji z uhlíkových vláken, na který se nasazuje sleev pomocí stlačeného vzduchu) 

tisk s tzv. proměnným raportem - sleevy s různými obvody formového válce = i vzduchová jádra jsou výměnná 

opět reliéfní – vyvýšená tisknou, zahloubená ne

zhoTovEnÍ
PŘENOS DAT NA PLOCHOU TD
fotochemickou cestou - přes negativní film
DIGITÁLNĚ - 2zp.:
1. Fotopolymerní deska s vrstvou LAMS, osvit laserem, vymývání a sušení = nahrazuje film → MODERNĚJŠÍ ZP: CDI - při termickém zpracování se rozpuštěný fotopolymer z 
netisknoucích míst odsaje 
2. nahrazení filmu černou integrovanou maskou - nanáší se na fotopolymer pomocí ink. a kryje netisknoucí místa → následuje osvit a vyvolání



TO se vypaluje přímo na návlekový válec pomocí laseru 
výhody: ostřejší TB, nižší nárůst TB, možnost použití vyšších rastrových lineatur (150-200lpi), kvalita srovnatelná s ofsetem

2. PŘEnOS Dat na rOtačnÍ fOrmU (SLEEv) – DigitáLnÍ ZPraCOvánÍ (CtS)
a) s nalepenou tiskovou deskou - deska je montovaná na návlek, další zpracování „na kulato“,
b) tisková forma pro nekonečný tisk - natavení desky na návlek, broušení, všechny další operace „na kulato“,
c) systém CPSS - nanesení tekutého fotopolymeru na návlek jako nekonečný film, zaka-landrování, předsvícení, osvit Nd:YAG laserem, stabilizace, mytí, sušení „na kulato“,

3.PŘÍmÉ gravÍrOvánÍ POmOCÍ LaSErU DO vhODnÉhO POLymErU
a) technologie LEP (Laser Engraved Plate),
b) technologie DDF (Direct Digital Flexo).

RozděLEnÍ TF
Tiskové formy se rozdělují PODLE MATERIÁLŮ na následující skupiny:
a) pryžové (gumové) z přírodního nebo syntetického kaučuku
b) ze silikonové pryže
c) z polyuretanu
d) Tiskové formy tvořené fotopolymery

FoToPoLYMER
Hmotu tvoří organické látky, které polymerizují působením UV světla. Vytvrzený polymer odolává rozpouštědlům -  stává se elastickým. 

mŮŽEmE rOZDěLit DO tŘÍ SkUPin:
a) fotopolymerní desky jednovrstvé = nejpoužívanější (vyrábějí se  v několika tloušťkách a v různých formátech)
b) fotopolymerní desky vícevrstvé (-,,-) 
c) kapalné fotopolymerové kompozice - tekuté polymery

tEChnOLOgiCký POStUP výrOBy  jEDnOvrStvÉ DESky:
zadní celoplošný osvit - důležitý pro vytvoření základu budoucího reliéfu -> hlavní osvit přes film -> vymývání chemickým roztokem - odplaví neosvětlená místa a v osvětle-
ných místech  vzniká reliéf ->  sušení (odstraňuje vymývací roztok)  -> poslední 2 osvity (doplňkové) = 1. dokončující  (odstraňuje lepkavost povrchu) 2. závěrečný (osvit ukončí 
definitivně polymeraci vrstvy - úplné vytvrzení)

RAŽBA
Pomocí ní vzniká na papíru motiv v podobě reliéfu – může být vyvýšený X zahloubený + i kombinace s foliovým X běžným tiskem

K ČEMU SLOUŽÍ
Nejčastěji pro její nenapodobitelný 3D efekt 
POUŽITÍ: výzdoba KD a obálek, AKC tiskovin, etiket, reklamním mat. ...

JAK SE ZHOTOVUJE
Technikou knihtisk –pomocí kovovým razidlem se ze shora vytlačí (buď s barvou nebo bez barvy) motiv do substrátu -> na razícím lisu 

ROZLišUJEME: 
ražení plochým nebo rotačním razidlem,
ražbu rovinnou nebo reliéfní,
ražení za studena nebo za tepla (podle druhu materiálu)
ražení s barvou, bez barvy nebo sražební fólií

RAZiDLO (šTOČEK)
 obvykle se používá kovový reliéfní štoček.
Materiál musí být dostatečně tvrdý, aby vzdoroval vysokému tlaku. 
V některých případech může být zhotovený z fotopolymeru X   plastu.

výsEk
Z plochy TA nebo pásu se vysekávají požadované tvary
Nejčastěji etikety, visačky, kartonáž (krabičky, obaly) = všechny které nelze řezat

k ČEMu sLoužÍ
K dokončení tiskovin s nepravidelným tvarem a nejde je řezat jednonožovým strojem
Konkurence: laser a plotr, u ofsetu lze na válec nalepit výsekové nebo perforační linky a přenosový válec opatřit kovovou folií = provádění oprecí souběžně s tiskem

JAK SE PROVÁDÍ
K výseku lze použít většinu knihtiskových tiskových strojů s ručním nebo s automatickým nakládáním archů.
Buď na knihtiskovém stroji X vysekávacím stroji
lze vysekávat i ve velkých formátech, až zhruba do formátu B1.

VySEKÁVÁnÍ LZE USKUTEČniT POMOcÍ TřÍ SOUSTAV:
1) plocha na plochu
2) válec na plochu
3) válec na válec

2 PRinciPy: 
PRinciP STřiHU
Buď zdvihem X rotačně
Dva nástroje proti sobě -> vysekávají definovaný tvar

PRinciP řEZU
Jeden řezný stroj tlakem proti podložce
Výseková forma může mát dvojí podobu: 
PLANŽETOVÁ VYSEKÁVACÍ FORMA 
NOŽOVÁ VYSEKÁVACÍ FORMA

PLAnžETová vYsEkávACÍ FoRMA
vyrábí se laserovou technologií nebo pomocí dekupirovací pily
do speciální 18mm silné překližky se vypálí nebo vyřízne s vysokou přesností podle zadání tvar bu-
doucího výseku → Takto vzniklá vypálená nebo vyřezaná křivka se osadí ocelovou sekací planžetou, 
která má ostrou hranu.
Výdržnost vysekávací formy je podle vysekávaného materiálu a přesnosti seřízení = 15-70000 
výseků
Pro snadnější odstranění vyseknutého tvaru z archu se tato forma opatřuje tlakovými ploškami


