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Základní tisková jednotka 

ofsetového stroje 

Základní jednotkou je myšlena tříválcová jednotka 

 

Tato jednotka je skládá z těchto částí: 

-barevníková soustava 

-vlhčící soustava 

-formový válec 

-přenosový válec 

-tlakový válec 
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Barevníková soustava 

Soustava se skládá: 

-Barevnice (zásobník na barvu z něhož duktor dávkuje barvu do 
barevníku válců) 

 Rozlišujeme dva typy: 

 -barevnice se šroubovou  

 regulací celistvého nože 

 -barevnice se šroubovou  

 regulací děleného nože 

-Rozvalovací a navalovací válce 

 -roztírací válce 

 -zatěžovací válce 

 -navalovací válce 

 -rozvalovací válce 
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Vlhčící soustava 
Úkolem je nanést vlhčící roztok na tiskovou desku  

v požadovaném množství a hlavně rovnoběžně. 

 

Rozlišujeme dva typy vlhčící soustavy 

-kontaktní vlhčení (tisková deska přichází do kontaktu  

s vlhčícím válcem - nejčastější využití) 

-bezkontaktní vlhčení  

(vlhčení vstřikováno na  

tiskovou desku pomocí kartáčů  

nebo trysek) 
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Slouží k upínání tiskové desky 

Máme dva druhy upínání: 

-hřebenové 

-lištové 

Máme tři způsoby zakládání  

tiskových desek 

-ruční zakládání  

(dominant, romayor) 

-poloautomatické zakládání  

(heidelberg) 

-automatické zakládání  

(komori) 

 

Formový válec 
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Přenosový válec 

Je to kovový válec a na tomto válci je upevněn 
kompresibilní gumový potah 

Gumový potah se skládá:  

2 krycí vrstvy (z gumy schopné přijímat barvu) 

2 vrstvy tkaniny 

Gumový potah je opatřen  

na obou koncích zakládacími  

lištami a ty se zakládají  

do upínacího mechanismu  

přenosového válce.   
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Tlakový válec 
Je vyroben z tvrdého kovu a je bez potahu 

Jeho povrch je speciálně upraven chromovou vrstvou 

V kruhové výseči  

snížené pod povrch  

tlakového válce jsou 

umístěny chytače,  

které při tisku drží  

arch potiskovaného  

materiálu. 
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Kontrolní otázky 
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Z jakých částí se skládá tisková jednotka? 

K čemu slouží barevnice? 

Jaké máme způsoby zakládání tiskových desek? 

Z čeho se skládá gumový potah? 
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