
Termal Mürekkep Püskürtmeli (Termal InkJet)

Müşterilerimiz %78* mürekkep 
tasarrufu elde eder. Kod 
kalitesini arttırır, yeniden 
yazdırmayı ve israfı azaltır 

Uygulama Çalışması

Zorluk
Geleneksel Termal Inkjet (TIJ) kodlama teknolojisi 
kullanım kolaylığı ile birlikte çeşitli avantajlar sunar. 
Ancak, bu sistemlerle ilişkili geleneksel su bazlı 
mürekkepler için uzun kuruma süreleri gerekebilir ve 
gözeneksiz yüzeylere baskı yapıldığında mürekkep 
bulaşması ve aşırı mürekkep akması ile sonuçlanabilir. 
Bu durum, parlak ambalajlarda hızlı kuruma, yüksek 
çözünürlüklü kodlar isteyen üreticiler için bir sorundur. 
Geleneksel Termal InkJet mürekkep kartuşları, baskı 
sırasında beklemelere maruz kaldığında kuruyarak, 
tıkanma, mürekkep israfı, tekrar çalışma ve hat duruş 
süresi gibi durumlar yaratabilir.
 

Videojet avantajı
Videojet 8610 InkJet yazıcı, MEK bazlı endüstriyel 
mürekkepleri, patentli Videojet Termal InkJet 
teknolojisiyle bir araya getirerek, kusursuz kenar 
keskinliğine sahip net ve canlı baskı kalitesi sunar. Bu 
sayede, üreticilerin markalama yapması zor yüzeylere 
yüksek çözünürlüklü metin, logolar, barkodlar ve 
grafikler basmak için uzun zamandır duydukları ihtiyaç 
giderilmiş olur. 

Bu sıra dışı baskı teknolojisi, Termal InkJet endüstriyel 
kodlamanın temiz ve kolay çalışma, yazıcı kafası 
bakımının gerekmeyişi ve gözeneksiz malzemeler 
üzerinde etkileyici kod görünürlüğü gibi önemli 
avantajlarını ortaya çıkarır. Patent bekleyen Cartridge 
Readiness System™ , ürün akışında kesintiler olsa bile 
tutarlı kod kalitesi ve en üst düzey mürekkep ve kartuş 
kullanımı sağlanmasına yardımcı olur.

Müşteri ihtiyacı
Gıda endüstrisinin fırınlanmış gıda ve atıştırmalık alanında en büyük fason üreticilerinden 
biri olan ve ambalaj hizmetleri de sunan bir şirket yardım için Videojet’e ulaştı. Kod kalitesini 
arttırmanın yanı sıra, yüksek hacimli üretim yapan tesislerinden birinde kod ile ilgili hat 
duruş süresini ve ürün yeniden yazdırma sayılarını azaltmak istiyorlardı. 

Önemli bir fason paketleme hattında, bu üretici kalitesiz kodlardan, tıkanan yazıcı 
kafalarından kaynaklanan israftan ve basit yazıcı arabirimlerinden sıkılmıştı. Bu arabirimler 
yüzünden operatörler ne yapacağını bilemiyordu ve genellikle ürünün içeriğiyle 
eşleşmeyen kodlar üretiyordu. Şirketin en büyük sorunlarından biri, mevcut kodlama 
ekipmanlarının parlak, gözeneksiz kartonlar üzerine baskı için geliştirilmemiş olmasıydı. 
Bunun sonucunda, uzun mürekkep kuruma süreleri ile birlikte, genellikle bulaşmış, 
okunaksız kodlar ortaya çıkıyordu. Ayrıca, müşteri gereksiz hat duruş süresine yol açan pek 
çok kutuyu yeniden kodlamak için vakit kaybediyordu ve bu da kendi müşterilerine daha 
hızlı hizmet sunma becerilerini büyük ölçüde etkiliyordu.

Tutarsız kod kalitesine ek olarak bu müşteri, paketleme hatlarındaki verimsizliklere neden  
olan mevcut yazıcı ile ilgili sorunları da belirtmiştir. En önemli sorunlardan biri yazıcı 
kartuşlarının kısa ömrüydü. Bu sorunu gidermek için, müşteri “hızlı kuruyan” bir mürekkep 
kartuşu denedi, ancak başarılı olamadı. Yeni mürekkep kartuşu ise, gözeneksiz malzemeler 
üzerine baskı için tasarlanmadığından ihtiyaçlarını karşılamadı. Sonuç olarak, mürekkep 
parlak ambalaj üzerine bulaşmaya devam etti ve kötü kalitede kodlar üretti. Ayrıca, üretim 
aralarında, mürekkep kartuşları sık sık tıkanıyor ve ardından bütün mürekkep hacmi  
püskürtülmeden önce tamamen yazdırmayı bırakıyordu. Kartuşta kalan atık ve 
kullanılmayan mürekkep nedeniyle aşırı maliyet oluşuyordu. Çok fazla kartuş değiştirme 
işlemi ise hat duruş süresine yol açıyordu.

*Bireysel sonuçlar uygulama ve kodlama ortamına göre değişiklik gösterebilir.



Yüksek performanslı MEK  
mürekkepleri ile Termal Inkjet  
kullanan müşterinin başarı  
hikayesi

Müşterinin operasyon ekibi ile ilgili başka bir 
sorun ise, kodları yazıcıya programlamaya 
yönelik yorucu süreçti. Hatlarında sürekli 
değişiklik yapılıyor operatörlerin ise parti veya 
üretim değişikliklerine göre kodlama bilgilerini 
güncellemesi gerekiyor. Mevcut yazıcının 
arabirimi, operatörlerin her bir değişiklik için 
elle kod girmesini gerektiriyordu, bu hem 
zaman alıcıdır ve kod girişi sırasında insan 
hatası olasılığını da arttırır.

Bu süregelen değişiklikler ile uğraşan müşteri, 
kötü kod görünümü ve israfa yol açan, ayrıca 
operatörlerin yanlış kodlarla uğraşmasına 
neden olan kodlama çözümünü çok uzun 
zamandır kullandığını fark etti. Daha iyi bir 
çözüm olması gerektiğini düşündü. 

Müşteriye göre, söz konusu özellikle gözenekli 
mukavva olmayan tabakalara kodlama 
olduğunda, bazı değişiklikler yapmaları 
gerektiği oldukça açıktı. Kullandıkları eski 
yönteme göre daha iyi tutunma ve kod 
görünümü sağlayan bir kodlama çözümü 
arıyorlardı. Çözümün, üretim çalışma sürelerini 
olumsuz etkileyen bazı sorunları da gidermesi 
gerekiyordu.

Bu müşteri, yüksek hızlı poşet hattında 
kodlamak için 1510 küçük karakterli sürekli 
mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcının yanı 
sıra, kartonların üzerine kod uygulamak için 
Videojet 3320 lazer markalama sistemi dahil 
olmak üzere, diğer ambalaj hatlarında Videojet 
kodlama ekipmanını kullanıyordu. Bu nedenle, 
tesislerinde yeni Videojet kodlama teknolojisini 
denemek için oldukça hevesliydi.
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Videojet Çözümü
“Zamanlama bu kadar kusursuz olamazdı. Film, folyo, plastik ve kaplamalı mukavva kartonlar gibi gözenekli olmayan 
malzemeler üzerinde yüksek çözünürlükte baskı sağlamak için hızlı kuruyan, MEK bazlı mürekkepler kullanan Videojet 
8610'un geliştirilmesini tamamladık. Videojet’te Kuzey Amerika Ürün Yöneticisi olan Casey Robertson “Önceden, 
bunları Termal InkJet teknolojisi ile tutarlı bir şekilde markalamak mümkün değildi ve bu durum tüm uygulamalarında 
etkileyici Termal InkJet avantajlarını isteyen müşterilerimizi hayal kırıklığına uğratıyordu,” dedi.

Robertson, “Şirketin parlak ambalajları üzerine yüksek kaliteli kodlar basmasının yanı sıra, yazıcı kartuşlarının bu 
mürekkebi kullanmak ve tam mürekkep hacmi sağlamak için özel olarak tasarlanması ve çözümün oldukça uygun 
maliyetli ve neredeyse sorunsuz olması sayesinde, 8610'un bu müşteri için ideal çözüm olduğunu düşündük.”

Videojet ile çalışan müşteri, bireysel kağıt paketleri, küçük kaplamalı kutulara yerleştirmeye yönelik üretim hattına 
Videojet 8610 Termal InkJet yazıcı kurdu, bu paketlerin yerleştirildiği kutular da kodlanıyor ve paletlere gönderiliyordu.
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Gerçek kolaylığı ve yüzey çok 
yönlülüğünü sunan Videojet 8610 
TIJ yazıcı, film, folyo, plastik ve 
kaplanmış malzeme gibi zorlu 
yüzeyler üzerine hızlı kuruyan, 
yüksek çözünürlüklü metin, barkod 
ve grafik basabilir. Yıpranmayan 
parçalar, planlı bakım, yazıcı 
kalibrasyonu ve patentli Cartridge 
Readiness System™ ile, siz hazır 
olduğunuzda Videojet 8610 baskıya 
hazırdır. 
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Özet

Videojet, kazançlarına olumlu etki sağlayacak 
yenilikçi bir Termal Inkjet kodlama çözümü 
belirlemek ve entegre etmek için bu büyük 
gıda üreticisi ile ortaklık kurdu. Üretici yüksek 
kaliteli kodların yanı sıra, mürekkep kartuşu 
israfının ortadan kaldırması ile önemli maliyet 
tasarrufu elde etmiştir, ayrıca yazıcı hat duruş 
süresi ve ürün yeniden yazdırma ile ilgili 
maliyetleri düşürebilmiştir. Videojet’in müşteri 
memnuniyetine ve inovasyona olan bağlılığı, 
müşterinin ihtiyaçlarını doğrudan giderirken, 
diğer operatörler için kodlama sürecini 
kolaylaştırmıştır. 

Videojet’in zorlayıcı, 
gözeneksiz 
tabakalarınızda yüksek 
kaliteli kodlar elde 
etmenize nasıl yardımcı 
olabileceği hakkında bilgi 
için satış temsilciniz ile 
iletişim kurun veya www.
videojet.com adresini 
ziyaret edin. 

Sonuç
Videojet 8610’a geçtikten hemen sonra müşteri, kod bulaşması sorununu ortadan 
kaldıran hızlı MEK kuruma süreleri gibi avantajları görmeye başladı. Ayrıca, üretim 
duraklamaları sırasında yazıcı nozüllerindeki mürekkebin kurumasını önlemeye 
yardımcı olan benzersiz Cartridge Readiness System™ ise değer katıyordu. Gereken 
şekilde, Videojet 8610 net, tutarlı kodlar sağladı ve operatörlerin artık bulaşma, kötü 
mürekkep kalitesi veya mürekkep kartuşu sorunları nedeniyle üretimi durdurma 
gerekliliğiyle ilgilenmesi gerekmiyordu.

Ayrıca, operatörler Videojet 8610 ile kod değişiklikleri yapmayı daha kolay buldu. 
Videojet'in kurulum eğitimleri sonrası, farklı ürün kodlama bilgilerinin tamamını 
8610 denetleyiciye kolayca girebildiler. Artık, operatörler hat değişikliği yaptığında, 
üretim değişikliklerini büyük ölçüde hızlandıran sezgisel menü seçeneklerinden 
ilgili koda dokunabilirler. 

MEK mürekkebi için özel olarak tasarlanan 8610 yazıcı kartuşları ile müşteri, önemli 
ölçüde maliyet tasarrufu sağladı. 

Müşteri, Videojet 8610 kullandığında, 
yeni kartuşların güvenilirliği ve tam 
mürekkep hacmi sağlayabilmesi 
sayesinde kartuş giderlerinde %78'lik 
bir azalma olduğunu rapor etti.

Müşteri artık kartuş değişiklikleri arasında daha uzun çalışma süresine sahip ve bu 
kartuşları her vardiya veya yarım gün yerine iki üç günde bir değiştiriyor.* Bu sayede 
üretimleri devam ediyor ve müşterileri mutlu kalıyor.

*Bireysel sonuçlar uygulama ve kodlama ortamına göre değişiklik gösterebilir.
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