Biuletyn informacyjny

Poprawa wydajności i trwałości termicznych głowic
drukujących
Strategie ukierunkowane na zwiększenie trwałości głowicy
drukującej i zapewnienie wyraźnych, skanowalnych kodów
kreskowych na etykietach.

Ze względu na sposób jej działania głowica drukująca w systemie
drukowania i nanoszenia etykiet (LPA) zalicza się do części
zużywalnych. Wymiana głowicy drukującej wiąże się
z potencjalnymi przestojami i wydatkami, zatem należy dążyć do
ograniczenia jej częstotliwości do minimum. Na trwałość głowicy
drukującej w danym zastosowaniu może mieć wpływ wiele
różnych czynników. Niniejszy biuletyn informacyjny ma na celu
wykazanie, w jaki sposób można uzyskać optymalne połączenie
wydajności i trwałości głowicy drukującej w danej sytuacji,
podejmując racjonalne decyzje co do kompromisu między tymi
czynnikami oraz wdrażając odpowiednie procedury konserwacji
głowicy.
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Użytkownik może podjąć
pewne kroki, aby zwiększyć
żywotność głowicy drukującej
LPA z jednoczesnym
zachowaniem stałej jakości
kodów kreskowych wysokiej
klasy.
Podstawą działania systemu LPA jest
termiczna głowica drukująca. Technologia ta
oparta jest na szeregu elementów grzejnych
zwanych „punktami”, które na zmianę
podgrzewają się i schładzają z dużą szybkością
w celu stopienia taśmy albo wywołania reakcji
z nośnikami druku i utworzenia obrazu kodu.
Proces uruchamiania i wyłączania elementów
grzejnych oraz tarcie związane z przenoszeniem
obrazu powodują stopniowe zużywanie się
głowicy drukującej. Pierwszym objawem zużycia
jest obniżona wydajność poszczególnych
punktów (obraz staje się bardziej szary niż czarny).
Ostatecznie dochodzi do „przerwania obwodu”
i powstania ubytku w części obrazu
odpowiadającej danemu punktowi. Po pewnym
czasie głowicę drukującą należy wymienić.
W typowych zastosowaniach cały cykl powtarza
się wiele razy w całym okresie eksploatacji
drukarki.

Faktyczna częstotliwość, z jaką głowica drukująca
musi być wymieniana zależy od kilku zmiennych.
Zdarza się, że głowica drukująca jest
eksploatowana nawet przez rok w przypadku linii
pracujących ze średnią wydajnością*. Stopień,
w jakim dany producent wykorzystuje określone
urządzenie LPA jest czynnikiem o potencjalnie
największej zmienności. Dlatego najlepiej
rozpatrywać to w odniesieniu do odległości druku,
a nie czasu, aby móc odnieść się w kwestii
oczekiwanego okresu eksploatacji do konkretnej
sytuacji.

* Przy założeniu żywotności głowicy drukującej
wynoszącej 200 km odległości druku, długości
informacji 130 mm oraz drukowania 5000 etykiet
dziennie, 6 dni w tygodniu.
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Metody drukowania
kodów kreskowych

Jakość druku

Orientacja druku

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na czas,
jaki upłynie przed wystąpieniem konieczności
wymiany głowicy drukującej jest poziom wymagań
w zakresie jakości druku. Jaśniejszy kolor części
obszaru wydruku lub luki w wydruku dla jednego
użytkownika mogą być dopuszczalne, a dla innego
już nie. W pewnym stopniu zależy to od
subiektywnych preferencji, duże znaczenie ma jednak
element kodu odpowiadający danemu punktowi oraz
typ wydruku. Jedna czy dwie cienkie linie w poprzek
bloku tekstowego mogą być do przyjęcia, gdyż
niemal na pewno informacje pozostaną czytelne.
Podobna sytuacja jest trudniejsza do zaakceptowania,
jeśli dotyczy to logo lub obrazu i zdaniem
użytkownika może mieć negatywny wpływ na
wizerunek marki. Gdy natomiast wada druku wystąpi
w obrębie kodu kreskowego, decyzja o konieczności
wymiany głowicy najprawdopodobniej będzie
w pełni obiektywna. Minimalne kryterium dla kodu
kreskowego to możliwość jego zeskanowania, często
jednak standardy są bardziej rygorystyczne. Jest tak
w przypadku, gdy partner z branży detalicznej lub
logistycznej wymaga kodu kreskowego klasy C lub
wyższej, co zmusza producenta do zastosowania
systemu LPA zamiast urządzenia do bezpośredniego
druku na kartonach. Wymagania dotyczące jakości
kodu kreskowego mają bezpośredni wpływ na
sposób konfiguracji systemu oraz decyzję, czy i kiedy
należy wymienić głowicę drukującą.

Orientacja kodu kreskowego — „płotkowa” albo „drabinkowa” może wymuszać pewne
kompromisy dotyczące żywotności głowicy drukującej i dopuszczalnej jakości druku. Pojęcia
orientacji drabinkowej i płotkowej mogą prowadzić do pewnych niejasności, gdyż orientacja
kodu kreskowego umieszczonego na kartonie niekiedy wydaje się inna niż orientacja, w której
kod ten był wydrukowany. Dla celów niniejszego dokumentu przyjmujemy, że orientacja
dotyczy sposobu drukowania.
W przypadku drukowania w orientacji płotkowej poszczególne punkty mogą pozostawać
włączone przez cały czas drukowania obrazu kodu kreskowego. Dzięki temu można uzyskać
prostszy i ciemniejszy czarny pasek, a tym samym wyższą jakość kodu. Ale brak choćby
pojedynczego punktu może zmienić grubość kreski w stopniu uniemożliwiającym
zeskanowanie kodu. W tym przypadku można spróbować opóźnić wymianę głowicy
drukującej, przesuwając nieco kod kreskowy na etykiecie, aby uszkodzony punkt znajdował się
na białym obszarze kodu kreskowego, choć jest to dość kłopotliwy zabieg.
Kod kreskowy drukowany w orientacji drabinkowej dużo rzadziej ulega defektom, gdyż
nieprawidłowe działanie punktu będzie objawiało się jako pusta linia biegnąca w poprzek
wszystkich kresek i nie będzie zmieniało charakterystyki żadnej z nich. Taka pusta linia może
wydawać się nieestetyczna, lecz kod kreskowy najprawdopodobniej będzie dalej nadawał się
do zeskanowania.

Głowica drukująca — poszczególne punkty

Kierunek
etykiety
Kierunek
etykiety

Orientacja płotkowa
z wadliwym punktem
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Orientacja drabinkowa
z wadliwym punktem

W przypadku głowicy drukującej wykonanej w standardowej technologii
drukowanie w orientacji drabinkowej ma pewną wadę — punkty nie
zawsze mogą się ogrzać i schłodzić z wystarczającą prędkością, zwłaszcza
przy wyższej szybkości drukowania. Może to prowadzić do zmniejszenia
kontrastu, a także rozmywania kresek na białym tle, co stwarza ryzyko
obniżenia klasy kodu. Problem ten udało się znacznie ograniczyć
w urządzeniu LPA Videojet 9550, w którym wykorzystano „krawędziową”
głowicę drukującą. W przeciwieństwie do tradycyjnych drukarek z płaską
głowicą, w modelu 9550 elementy grzejne są skupione wzdłuż krawędzi
głowicy drukującej, która jest umieszczona pod kątem w stosunku do
ścieżki etykiet/taśmy. Takie ustawienie zapobiega ciągłemu wzrostowi
temperatury, a w połączeniu z algorytmem rozpraszania ciepła Rapid Heat
and Cooling (RHC)TM umożliwia stałe nanoszenie kodów kreskowych klasy
A i B, nawet przy prędkościach do 500 mm/s.
„Krawędziowa” głowica drukująca

Podawanie taśmy

Taśma barwiąca
Element
grzejny

Etykieta
Wałek drukujący

Przeniesiony atrament

Podawanie materiału

Urządzenie Videojet 9550 wyposażono również w oprogramowanie z funkcją
regulacji siły druku (stopnia docisku głowicy) i pociemnienia (ilości
stosowanej energii). Regulacje te mogą okazać się przydatne w przypadku
kalibracji systemu do drukowania wyraźnych kodów kreskowych klasy
A lub B, ale im wyższe ustawienie, tym bardziej głowica drukująca będzie się
zużywać. W celu wydłużenia okresu eksploatacji głowicy drukującej zaleca się
znalezienie najniższego ustawienia, przy którym jakość wydrukowanych
kodów kreskowych lub tekstu jest zadowalająca. Drukarka LPA model
9550 jest wyposażona w technologię Intelligent MotionTM firmy Videojet, która
domyślnie ustawia optymalne wartości siły i przyciemnienia dla danej
prędkości.

Tryby druku
Główną przyczyną obniżonej wydajności lub wypalenia punktu jest ścieranie.
Stopień ścierania głowicy drukującej zależy od wielu czynników, z których
największy wpływ ma tryb pracy głowicy drukującej.
Termiczne głowice drukujące mogą działać w trybie termotransferowym (TT)
lub bezpośrednim termicznym (DT). W trybie TT punkty stykają się z taśmą
woskową/żywiczną, powodując topnienie atramentu w celu jego
przeniesienia na etykietę. W trybie bezpośrednim termicznym (DT) punkty
stykają się z etykietą wrażliwą na ciepło, inicjując reakcję chemiczną, w wyniku
której powstaje drukowany obraz. Ponieważ głowica drukująca styka się
bezpośrednio z etykietą, która powoduje znacznie intensywniejsze ścieranie
niż nasmarowana taśma, czas eksploatacji głowicy pracującej w trybie DT jest
zazwyczaj trzy razy krótszy niż w trybie TT.
Oczywistą zaletą pracy w trybie DT jest brak konieczności zakupu taśmy, który
może być jednym z głównych źródeł kosztów eksploatacji systemu LPA.
Wyższe koszty etykiet wrażliwych na ciepło i konieczność częstszej zmiany
głowicy drukującej często jednak niwelują oszczędności na taśmie. Wyniki
mogą się różnić w zależności od charakterystyki poszczególnych zastosowań,
ale zazwyczaj całkowity koszt posiadania jest podobny dla obu trybów pracy,
przy czym zaletą pracy w trybie DT jest zmniejszenie liczby materiałów
eksploatacyjnych do uzupełnienia. Przed dokonaniem wyboru należy również
wziąć pod uwagę potrzeby dotyczące wymaganej trwałości etykiety oraz
krytyczny charakter informacji na etykiecie. Oznakowanie na etykiecie DT
może być łatwiej zadrapane, a przy tym może wyblaknąć pod wpływem
bardzo wysokiej temperatury lub długotrwałego działania
promieniowania UV. Dlatego etykiety takie należy stosować jedynie
w przypadkach, gdy etykieta znajduje się w łańcuchu dostaw przez krótki
czas oraz w warunkach kontrolowanych.

Tryb bezpośredni termiczny (DT)
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Czynniki wpływające
na trwałość głowicy
drukującej

Jakość etykiet i taśm

Pył i zanieczyszczenia

Istnieje kilka innych kwestii, które należy
uwzględnić, aby maksymalnie wydłużyć okres
eksploatacji głowicy drukującej. Pierwszą z nich
jest jakość używanych materiałów
eksploatacyjnych. Etykiety o niższej jakości często
mają o wiele bardziej nierówną powierzchnię, co
skutkuje intensywniejszym ścieraniem i może
powodować odrywanie się cząstek materiału.
Cząstki te są źródłem wielu problemów —
osadzają się na głowicy drukującej lub opadają
na taśmę, prowadząc do powstania pustego
miejsca na wydruku. Najważniejszym
parametrem etykiety w odniesieniu do jej
wpływu na głowicę drukującą jest chropowatość
powierzchni, często wyrażana w jednostkach
Sheffield lub Bensten. Preferowane są mniejsze
wartości, odpowiadające gładszej powierzchni
etykiety.

Kolejnym czynnikiem powodującym stopniowe
ścieranie obniżające opór poszczególnych
punktów jest obecność w otoczeniu substancji
zanieczyszczających, które mogą osadzać się
na głowicy. Oczywiście najlepiej byłoby umieścić
urządzenie LPA w możliwie najmniej zapylonym
obszarze, ale najczęściej jest to niewykonalne,
gdyż przemieszczanie opakowań z tektury falistej
z zasady powoduje powstawianie
zanieczyszczeń. Dlatego bardzo ważną kwestią
staje się częste usuwanie zabrudzeń i pyłu
z głowicy drukującej. Firma Videojet zaleca
czyszczenie głowicy drukującej alkoholem
izopropylowym przy każdej zmianie taśmy.
Zanieczyszczenie pyłami można również
ograniczyć do minimum, stosując zdejmowane
osłony.

Jakość taśmy również wpływa na pracę systemu
i żywotność głowicy drukującej. W modelu
Videojet 9550 zastosowano technologię
„krawędziowej” głowicy drukującej. Jej cechami
charakterystycznymi są punkty skupione wzdłuż
krawędzi głowicy drukującej oraz kontakt
głowicy z taśmą/etykietą pod kątem 26% co
pozwala uzyskać większą szybkość drukowania
niż w przypadku tradycyjnych płaskich głowic.
Etykiety i taśmy stykają się bardzo krótko, dlatego
ważne jest używanie wyłącznie taśm
o właściwościach chemicznych zapewniających
„szybkie uwolnienie” nośnika druku.
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Inne źródła ścierania
Dwa pozostałe czynniki, które przyczyniają się do ścierania to krawędzie etykiet oraz
bezpośredni kontakt głowicy drukującej z rolką drukarki. Umiejscowienie obrazu wydruku
w pobliżu czołowej krawędzi etykiety (w odległości kilku milimetrów) powoduje
wcześniejsze obniżenie głowicy drukującej i stwarza ryzyko jej zahaczenia o tę krawędź,
prowadząc do ścierania. Ostatnią kwestią, której należy dopilnować, jest wyeliminowanie
jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu głowicy drukującej z rolką drukarki.
W zastosowaniach, w których używane są zawsze etykiety w tym samym rozmiarze problem
ten nie powinien wystąpić, ponieważ można łatwo dopasować szerokość głowicy drukującej
i taśmy do wymiarów etykiety. Ale w przypadku stosowania różnych rozmiarów etykiet nie
wolno zmieniać taśmy na węższą, jeśli powodowałoby to kontakt głowicy z rolką, gdyż
punkty na styku z rolką podlegałyby szybkiemu zużyciu, uniemożliwiając powrót do
większego rozmiaru etykiet.

Zużyty obszar

Pojedynczy element grzejny
(punkt)

Elementy grzejne (punkty)
uszkodzone przez ścieranie, które
spowodowało zdarcie powłoki
ochronnej głowicy drukującej

Podsumowanie
Urządzenie Videojet 9550 ułatwia monitorowanie pracy głowicy drukującej, udostępniając
wykres stanu głowicy drukującej z wykrywaniem martwych pikseli. Dzięki temu użytkownik
może stwierdzić, które punkty faktycznie uległy awarii, a które są jedynie zablokowane przez
osadzone zanieczyszczenia i można je ponownie uaktywnić przez ukierunkowane
czyszczenie.

Powiększenie uszkodzonych
elementów grzejnych (punktów)
powodujących luki w druku
Wykres stanu głowicy drukującej z wykrywaniem martwych pikseli

Prognozowanie żywotności głowicy drukującej w konkretnym zastosowaniu jest mało
wiarygodne, gdyż zależy ona od zbyt wielu zmiennych. Staranne uwzględnienie
koniecznych kompromisów i postępowanie zgodne z zaleceniami przedstawionymi w tym
dokumencie może jednak pomóc ograniczyć częstotliwość wymiany głowicy drukującej
w całym cyklu eksploatacji systemu.
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Poczucie pewności w standardzie
Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji
wyrobów, oferującym produkty do drukowania na bieżąco, znakowania
i kodowania. Nasza oferta obejmuje także płyny do konkretnych zastosowań oraz
serwis urządzeń w całym cyklu eksploatacji.
Naszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych
artykułów konsumenckich, produktów farmaceutycznych
i wyrobów przemysłowych w zwiększaniu wydajności,
ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za trendami na
rynku i zmianami przepisów. Firma Videojet jest liderem
technologii i ekspertem w dziedzinie zastosowań
atramentowego druku ciągłego (CIJ), termicznego druku
atramentowego (TIJ), znakowania laserowego, druku
termotransferowego (TTO), znakowania i etykietowania
opakowań zbiorczych oraz różnych technologii drukowania.
Na całym świecie zainstalowanych jest ponad
325 000 drukarek firmy Videojet.

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu
miliardach produktów dziennie. Firma oferuje pomoc
w zakresie sprzedaży, serwisowania, szkoleń oraz zastosowań
swoich rozwiązań za pośrednictwem ponad
3000 pracowników biur firmy w 26 krajach w różnych
regionach świata. Firma Videojet posiada także sieć
dystrybucyjną, która obejmuje ponad 400 dystrybutorów
i producentów OEM obsługujących 135 krajów.

Siedziba światowa
Biura sprzedaży i placówki serwisowe firmy
Videojet
Zakłady produkcyjno-rozwojowe
Kraje, w których działają biura ds. sprzedaży
i usług firmy Videojet
Kraje, w których znajdują się biura sprzedaży
i obsługi partnerów firmy Videojet

Zadzwoń pod numer 887 444 600
napisz na adres handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl
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Ul. Kolejowa 5/7
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