
 

 

Wałek rastrowy TeroLuxTM jest ekskluzywnym produktem stworzonym przez firmę TLS Anilox GmbH, 

część grupy TeroLab Surface Group (TLS) z siedzibą w Salzkotten, niedaleko Paderborn. TLS jest jedną 

z wiodących firm na rynku Europejskim wyspecjalizowaną w galwanizacji powłok ceramicznych i 

powłok ze spiekanego węglika WC-Co (węglik wolframowo-kobaltowy). Przedsiębiorstwo TLS wciąż 

dostosowuje się do ciągle rosnących wymagań rynku druku i przemysłu powlekania. 

Od 1998 roku TLS zaopatrzyło światowe produkcje w ponad 50 000 różnych wałków i tulei rastrowych. 

Ich produkty trafiają do najważniejszych segmentów przemysłu drukowego. Z ich rozwiązań korzystają 

producenci opakowań, etykiet, tektury falistej i kopert. 

Powłoki ceramiczne są jednym z najważniejszych elementów konstrukcji wałków rastrowych. Nie tylko 

ich żywotność jest adekwatna do otrzymywanych rezultatów przy druku ale też te powłoki determinują 

estetykę opakowań produktów podstawowych, po które na co dzień sięgamy w sklepach. Laserowo 

grawerowana powłoka ceramiczna wykazuje dużą odporność na zużycie i nie dochodzi do reakcji 

chemicznych ceramiki z farbami czy środkami myjącymi. Pomimo wielu zalet powłoki ceramiczne mają 

jeden słaby punkt, a mianowicie porowatość. Problem ten nie został satysfakcjonująco rozwiązany. 

Cząstkowa porowatość powłok ceramicznych może doprowadzić do tego, że płyny będą wnikać w 

powierzchnię, a co za tym idzie domycie wałków staje się znaczenie trudniejsze. Porowatość ceramiki 

uniemożliwia również otrzymanie wysokich liniatur przy akceptowalnych pojemnościach 

kałamarzyków. 

Przez wiele lat specjaliści poszukiwali alternatywnych materiałów lub starali się ulepszyć już 

funkcjonujące powierzchnie. Nowe czy ulepszone powłoki charakteryzowały się wprawdzie niską 

porowatością, wysoką żywotnością i odpornością na zużycie jednak możliwości grawerowania były 

ograniczone bądź niemożliwe. Jednakże ciągły rozwój technologii laserowej umożliwia grawerowanie 

odbijających materiałów i powierzchni metalicznych.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powierzchnia TeroLuxTM , stworzona przez TLS, składa się z kompozytu metalu wolframowo-

kobaltowego i jest osadzona w strukturze z kobaltu metalicznego. Powłoki ze spiekanego węglika  WC-

Co są aplikowane w procesie HVOF (naddźwiękowe natryskiwanie cieplne) i charakteryzują się 

maksymalną zwartością. Co za tym idzie materiał nie absorbuje żadnej wilgoci, dzięki czemu eliminuje 

niedoskonałości powłok ceramicznych.  

   

 

Laser stworzony specjalnie do zastosowania na powłokach WC-Co umożliwia grawerowanie tego 

materiały. Powierzchnie ze spiekanego węglika wolframowo-kobaltowego są bardzo homogenicznie i 

ekstremalnie wytrzymałe. Charakteryzują się również dużą odpornością na zużycie, dobrą 

przyczepnością do podłoża, zwartością i optymalnym transferem farby. Twardość tych powierzchni jest 

znacznie wyższa od galwanicznie nakładanych powłok z twardego chromu dzięki czemu może być dla 

nich zamiennikiem. Powłoki WC-Co są nakładane w warstwach do 300 mikrometrów grubości i 

znajdują zastosowanie w aplikacjach, które wymagają najwyższej jakości druku i efektywnej ochrony 

przeciwko zużyciu.  

Odtworzenie bardzo małych punktów rastrowych za pomocą wałków rastrowych TeroLuxTM (460 l/cm) 

jest bardzo dokładne i nie powoduje przyrostu punktu rastrowego. Testy popierają powyższe 

informacje. Bardziej zwarta i homogeniczna powierzchnia wałków rastrowych powoduje, że druk jest 

lepszy jakościowo. Ponadto odtworzenie pełnych tonów wałkiem TeroLuxTM o liniaturze 460 l/cm w 

porównaniu do wałka ceramicznego o liniaturze 360 l/cm jest takie samo. Pomimo, że otwarcie 

kałamarzyków i ich głębokości są znacząco mniejsze.  

 

 

Druk rastrowych (70 l/cm) na LD PE (400 m/min) 

  

 

Oszlifowana powierzchnia TeroLuxTM Oszlifowana powierzchnia ceramiczna 

Ceramika 340 l/cm, 4,8 cm3/m2 TeroLuxTM 460 l/cm, 4,8 cm3/m2 



Druk pełnych tonów na LD PE (400 m/min) 

  

 

 

Druk pełnych tonów na tekturze falistej, Luckyflex® 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W druku fleksograficznym, jest wyraźny trend w kierunku tworzenia matryc fotopolimerowych o 

wyższych liniaturach oraz osiągnięciu dzięki temu wyższych gęstości. Co w konsekwencji doprowadza 

do coraz wyższych wymagań wobec wałków rastrowych. Liniatury muszą być coraz wyższe aby w 

optymalnym stopniu wałki mogły transferować farbę. Aby osiągnąć wysoką liniaturę w zwartym 

materiale, głębokości grawerowanych kałamarzyków powinny być odpowiednio zwiększane. Dla 

wałków ceramicznych takie wymagania mogą mieć negatywny wpływ na oddawanie farby.  

Metaliczna powłoka TeroLuxTM bardzo dobrze się sprawdza przy grawerowaniu wysokich liniatur. 

Ponadto w porównaniu do wałków ceramicznych kałamarzyki z powierzchni TeroLuxTM są znacznie 

gładsze i dają zdecydowanie lepsze oparcie dla punktów rastrowych klisz fotopolimerowych. 

Dodatkowym atutem metalicznej powierzchni TeroLuxTM jest to, że zdecydowanie łatwiej możną ją 

doczyścić niż wałki ceramiczne. Dzięki czemu nie są potrzebne bardzo agresywne środki czyszczące, a 

co za tym idzie wykorzystywana chemia jest bardziej przyjazna dla środowiska.  

TeroLuxTM  460 l/cm – 4,8 cm3/m2 Ceramika 340 l/cm – 4,8 cm3/m2 

TeroLuxTM  300 l/cm – 5,7 cm3/m2 Ceramika  300 l/cm – 5,7 cm3/m2 


